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 ةَيمالاسإلا ف رام ا ءال



 ىلوألا ةعبطلا

 ه١ ٤۲۷ ةجحلا وذ

 رشنلاو عبطلا مرتلم

 ديهشلا نافرع نب دمحأ مامإلا عمجم

 ةيمالسإلا فراعملا ءايحإل

 ظ (دنهلا) يليرب يئار «هللا ملع خيشلا ةراد
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 باتكلا ةمدقم

 CT N ماعلا ب هلا دما

 مج هس رولا لع و4 يمال هللا دع ديم اديس نيسلا تاجر

 : دعب امأ « نيدلا موي ىلإ مهتوعدب اعدو ناسحإب مهعبت نمو

 هلسر متاخ ىلع هلزنأ يذلا ديجملا هباتك ظفحب ىلاعت هللا دعو دقل

 يأ نم ظوفحملا «ريألا هنيد باتك هلعجو ءا هللا دبع نب دمحم انديس

 دقلو «نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن انإو» هلوقب كلذو «هيف ليدبت وأ رييغت

 نوتأي هئايبنأ نم يبن رحخآ هللا دبع نب دمحم لبق مالسلا مهيلع ءايبنألا ناك

OTSناك يذلا رسل تايضيفم  

 ىلع ىلاعت هللا اهلزنأ يتلا ةعيرشلا نكلو «دهعلا كلذ ىضتقمو «هيبن هيف ثعبي

 ةوبن نأل ءهدعب يبن يتأي نلو «ريغتت نل ةلماك اهلعج ُهْؤ دمحم نييبنلا متاح

Eلمعلا ديمي نإ اهل ىلاج هللا رزق دق كش هللا  

 ىلع ًابقارم ديجملا هباتك لعجو «ةمايقلا موي ىلإ هعابتأ قيرط نع اهتحت
 دعو يذلا ديجملا هللا تانك وهو ءةمايقلا موي ىلإ هتعيرشو نيدلا اذه ماكحأ

 ام لمع نم ب ماقامو 636 هللا لوسر هيبرمأ ام ناكو :هلظفحي لات هللا

 وهو ءهتنسو همالك قيرط نع اهراودأ فلتخم يف هتمأ يف كلذ ىرجو «هنم
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 لوسر ةنسو ميركلا نآرقلا حبصأ كلذبف «## لوسرلا ثيدحب ىمسي يذلا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ةفرعمل امهيلإ عوحرلل نيردصملا امه نيو نييبنلا متاح هللا

 يأ نم ًاظوفحم كلذب يمالسإلا نيدلا لزي ملو «يمالسإلا نيدلا ماكحأو

 .ليدبت و رييغت

 ًايهو ءناكمو نامز لك يف ًالاجر همالك ظفحل ىلاعت هّللا أيه دقو

 راتحاو ءهظفح و هتنايصل ءافكأ ًالاجر كلذك فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ةنايصل

 ةقيقد ةيملع لئاسو يمالسإلا نيدلا ظفحب نومتهملا ءامظعلا لاحرلا ءالؤه
 مامتهالاو لاجرلا ءامسأ نف اهنم ناكو ءلاجملا اذه يف مهلمعل ةنيمأو

 نم ةحصلا ةحرد ةفرعمل ئدابم اوبتر دّقف «ءثيدحلا دانسإل قيقدلا صحفلاب

 ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو فيرشلا يوبنلا مالكلل ةياردلاو ةياورلا يف كشلا ةحرد

 هتنسو هو لوسرلا مالكل نوسرادلا اهيلع دمتعي ابتك كلذل اوفلأو ءاهتاورو

 .“ ثيدحلا لوصأب ”نفلا اذه اومسو «ةفيرشلا

 “يحرشو ركفلا ةبخن” باتك نفلا اذه يف ةفلؤملا بتكلا نمو
 ًاربتعم ًامّيق ًاباتك دعيو ,'يلاعت هللا همحر ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا مامالل

 ءةماع ةروصب ةينيدلا مولعلا سرادم يف سرديو «نفلا اذه ءاملع ىدل

 هنيماضم حرشب هوسردم موقيو «ديفملا مهملا نفلا اذه ةبلط هب ديفتسي

 .باتك ةروص يف هحرش نم ديزمب ءاملعلا ضعب ماق دقو «هيناعمو

 يف نيقباسلا ءاملعلا نم ليلح ملاع هفيلأتب ماق يذلا هحرش انه ركذأ

 يتارجغلا يولعلا نيدلا هيجو مامإلا وهو ءيرجهلا رشاعلا نرقلا ءانبأ نم دنهلا
 هعبطب ةيانعلا لني مل «تابتكملا ضعب يف ًايطخ يقب هباتك نكلو (ه 49/86١
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 ديشرلا دبع خيشلا ريرحنلا ملاعلا ليلجلا ثدحملا راشأف «تقولا اذه ىلإ

 هحجارحإ و هعبطب ةيانعلا ةرورضب (ها55١م) ىلاعت هللا همحر ينامعنلا

 «ينسحلا دمحم خيشلا نب يحلا دبع لالب ديسلا زيزعلا هذيملت كلذب ىنتعاف

 ءاملعلا ةودن ءالضف دحأ ىلإ لمعلا دنسأو ءةيطح ةخسن نم ةخسن زرحأف

 فرشأو «يودنلا بيطخلا هّللا دبع خألا وهوءهب ةيملع ةلص هل ناك نمم

 كلذكو «ىرحألا خسنلا عم ةلباقملاو قيقحتلا كلذ يف هلمع ناكو «هيلع

 ًادهج لذب دقو ءاهباحصأ ىلإ ذخآملا دانسإو «ةمهبملا عضاوملا نع حاضيإلا

 نيملاعلا نيذه لمعف «عبطلل هدادعإو «ميقلا باتكلا اذه قيقحت ىف ًاروكشم

 نم هّللاو ًاريبك هللا نذإب نوكي باتكلا اده رادصإ عفنو «ريدقت لك قحتسي

 .دصقلا ءارو

 هّللا نمو «باتكلا قيقحتل ةمدقتك ةملكلا هذه بتكأ نأ ينرسيو

 .لوبقلا و قيفوتلا
 .نيملاعلا بر هّلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 هبتك

 يودنلا ينسحلا عبارلا دمحم ھا ۱

Pe(دنهلا) ؤنهكل « ءاملعلا ةودن سيئر  



 نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ! دعب امأ «ءنيعمجأ هبحصو هلآو دمحم

 “ةبخنلا حرش حرش” باتك نأ انظح نسحو اندج ةداعس نم اذهف

 ثيدحلاب نينتعملا يدي نيب ىتا رجكلا نيدلا هيجو خيشلا ثدحملا ةمالعلل

 نمحرلادبع هللادبع ذاتسألا يفولا لضافلا خألا ةعجارمو قيقحتب «همولعو
 مهبتك يف نيفنصملا ضعب هب دافتسا ميدق حرش اذهو «يودنلا بيطخلا

 ناكو ءةبخنلا حرش ىلع هحرش ىف يورهلا يراقلا ناطلس نب يلع ةمالعلاك

 ارومطم ارومغم راص مث ميدق يرجح عبطب ةدحاو ةرم عبط دق باتكلا اذه

 .هب متهي مل
 يلوصألا ةمالعلا ثدحملا انذاتسأو انخيش وه كلذب داشأ نم لوأو

 دنهلا ىلإ ةيملع ةلحرب ماق امني> ههّللا همحر ينامعنلا ديشرلادبع خيشلا ةليضف

 ءاملعلا ةودن بالط هب دافتساو ءرهشأ ةثالثل افيض اذاتسأ ءاملعلا ةودنب ماقأو

 هيلع تأرقف«ءاملعلا ةودن يف ةيميلعتلا تاونسلا رحآ يف تنكو ءاهتذتاسأو

 بحاص هّللا همحر ناك «همولعو ثيدحلا يف هنم تدفتساو«يراخبلا حيحص

 اذه ىلإ دشرأف «هبتكو ثيدحلا لاحر يف اميسال ةمات ةريصبو داقو رظن

 ةيطخلا هخسن عمجب تمقف «قيقحتو ةعحارمب هعبطب ىلإ راشأو «باتكلا
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 ؛ءاملعلا ةودنب ينامعنلا يلبش ةمالعلا ةبتكم ةخسن اهلمكأ ناكف«ةعوبطملاو
 35 2> ١ .٠

 «يولهدناكلا دشار نسحلارون ققحملا لضافلا .خيشلا دنع ةحخسن تدجوو

 امو«ءىرحأ لاغشأب تلغش و«تاونسلا هيلع ترم نكلو ءاهسوكع تعمجف

 خألا قحتلا ةيضاملا ةنسلا يفف -هتقوب نوهرم ئيش لكو- كلذ يل رسيت

 هيلع تيقلأفءىملعلا بيردتلل تافرعراد زكر مو مولعلا ءايض ةسردمب هّللادبع

 هثيداحأ جّرحو هققحف «مايق ريح هب ماقوءهل ىدصتو ه ءابعأب ماقفىلمعلا اذه

 ريخ ىلاعت هللا هازجف«ةعفانلا تاقيلعتلا ضعب هيلع قلعو هصوصن عحارو

 دمحم ةمالعلا انخيشو انذاتسأ نأ زيزعلا ققحملا ةداعس نم اذهو

 ةميق ةملك ىهف «باتكلا اذهل مدق - ىلاعت هللا هظفح - ي ودنلا ىنسحلا عبارلا

 .نيملسملاو مالسإلل ارخذ هاقبأو ىلاعت هللا هازجف «هققحمو هفنصمو باتكلل

 ققحملاو حراشلاو فنصملل ارخذ هلعجو ءلمعلا اذه هللا لّبقت

 ىلع وهو «رونلا ملاع ىلإ هجارخإ ىف دعاسو هب ىنتعاو هيلإ راشأ نم لكلو

 ه١ ٤۲۷ ةدعقلا يذ / ۲



 ققحملا ةملك

 ؛نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةولصلاو «نيملاعلا بر هّلل دمحلا

 ناسحإب مهعبت نمو «نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو «نيمألا هّللادبع نب دمحم

 :دعبو «نيدلا موي ىلإ

 ةمألا اهتقلت يتلا بتكلا نم “ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن” باتك نإف

 مولع بالط ىدل ايساسأ اعجرم راصو «ةمات ةيانع ءاملعلا هب ىنتعاو «لوبقلاب

 مامتهاب ةيمالسإلا تاعماجلاو ةيبرعلا سرادملا يف سردي «فيرشلا ثيدحلا

 .لوطمو رصتخم نيبام تاقيلعتلاو حورشلاو ىشاوحلا هيلع ترثكو «غلاب

 ةميدقلا ح ورشلا نم ماركلا ءارقلا ىلإ مويلا همدقن يذلا اذه انباتكو

 ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا يف هناوأو هرصع ديرفو هنامز ةمالع هفنص ءرظنلا ةهزنل

 ةميدق باتكلا اذهب ىتلصو «يدنهلا يتارجكلا يولعلا نيدلا هيجو خيشلا

 امنيح تاونس تس وأ سمح لبق كلذو «بلطلا نمز يف انأو هب تعلوأ ىننإف

 انخيش ىلع راشأف «ءاملعلا ةودن مولعلارادب ةيلاعلا نم ةثلاثلا ةنسلا ىف تنك

 هّللا لاطأ- يودنلا ينسحلا يحلادبع لالب ذاتسألا ميركلا انيبرمو ليلجلا

 ةهزنل ىتسارد لالخ هنم ةدافتسالاو هتعلاطمب -هضويفب انعتمو انيلع ه ءاقب

 ءباتكلا علاطأ تقفطو ءهدنع تناك ةخسن ةروصم ىلع تلصحف «رظنلا

 .تارابعلا لح ىف هب دمتسأو
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 ءاغلاب اداهتجا باتكلا ةرابع لح يف دهتحا دق فنصملا تدحو

 ليوطتلاو باهسإلا نع ضرعأو ءاروكشم ايعس اهلئاسم حيضوت يف ىعسو

 .ئدتبملا بلاطلا همأسيال ىتح ايلك اضارعإ ةليوطلا ثحابملا

 يلع الم حرش” ساسأ وه هنأ هتيمهأو باتكلا اذه ةلزنم هب ردقت اممو

 ةدافتسالا نم رفوأ ابيصنو اريبك اظح ذأ يراقلا يلع نإف “رظنلا ةهزنل يراقلا

 «عضاوملا رثكأ يف همساب حرصي ال هنكل ءهحرش يف لقنلا هنم رثكأو «باتكلا اذهب

 عضاوملا ضعب يفو «“ليق” :لوقي ةراتو «“حراش لاق” :الئاق همالك لقني لب

 نإ نيحرشلا نيب ةنراقملا دعب كش نودب لوقنو ءهيلإ هبسني ملو همالك لقن

 :رومأل كلذو «يتارجكلا نيدلا هيجو خيشلا ةمالعلا وه “حراشلا” اذه

 .نيحرشلا نيب ةنراقملا نم انركذ ام :اهدحأ

 مساب امهيف حرص دق ”يراقلا حرش” نم نيعضوم اندجو :اهيناث

 لاق” :574 ص ىف لاقو «“هيجو حراشلا لاق” ١: 75ص يف لاقف «خيشلا

 .“يدنهلا نيدلا هيجو حراشلا

 «فنصملل مهو ىلع باتكلا اذهل انتسارد لالخ انعلطا امبر :اهثلاث

 !!مهولا اذه يف هعبتا دقتاندجوف «يراقلا حرش انعجارف

 حرشب ىنتعا نم ركذ امك «ةرصاعملا همسا لافغإ يف ببسلا لعلو

 همسي مل مهبم حراش نع فلؤملا رثكأو ١(: ٤(ص)لوقي ثيح ىراقلا

 رصاعم حراشلا اذه نأ ببسلا لعلو,“حراش لاق”«هلوقب اذه هلقن رّدصو

 .ها .ملعأ هّللاو ؛همسا ركذ دري ملف «فلؤملل



 باتكلا خسن

 :هل خسن ثالثب انرفظف باتكلا خسن امأ

 ةلمكم ةلماك ةخسنلا هذه :ؤانكلب ءاملعلا ةودن ةبتكم ةطوطحخم - ١

 حصأ يهو «بلاغلا يف حضاو طحخب ةبوتكم ءاهرخآ ىلإ باتكلا لوأ نم
 ءلصألا هانلعجو «هتروصم انذخأف ءاطقسو أطخ اهلقأو ءاهاندحو يتلا خسنلا

 .“لصألا” ظفل هل انلمعتساو

 طحخب ةبوتكم يهو ءابيرقت فصنو نرق لبق ةعوبطملا ةخسنلا ١-
 ىلع انلصح «تافيحصتو تافيرحتو «تاطقسو تاطلغ اهيفو «قيلعتسنلا

 نم ةصقان تناكو «يولهدناكلا دشار نسحلارون خيشلا دنع نم هتروصم

 انلصحف ءءاملعلا ةودن ةبتكم يف ةلماك اهسفن ةحسنلا هذهب انرفظ مث ءاهلوأ

 خيشلا ةخسن يف ةدوجوم ريغ تناك يتلا ةيئادبلا تاحفصلا ةروص ىلع

 .“ط”ب اهل انزمرو ءيولهدناكلا
 تاملكلا ةحضاو يهو داب آدمحأب دمحم ريب ةبتكم ةطوطخخم ۳

 دحج وي ثيحب ةصقان اهنكلو «ةديج ةباتك خسنلا طخب ةبوتكم ظافلألا ةنيبمو

 ةياور ثحبم ىلإ باتكلا ةيادب نم هب اندفتسا ءابيرقت لوألا فصنلا اهنم

 .«“ج”ب هل انزمرو «ةعدتبملا

 باتكلا اذه ىف ىلمع

 تنك املو «ةثالثلا اهخسن نيب الوأ تنراق دقف باتكلا يف يلمع امأ

 لصأ يف اهتبثأو ءلصألا اهتلعج خسنلا حصأ ءاملعلا ةودن ةخسن تدحو

 نيتخسنلا ىدحإ يف هباوص هتيأرو فيحصت ىلع اهيف تعلطا ام مث «باتكلا
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 لصأ يف اضيأ هتبثأ امهادحإ يف هتدجوو طقس ىلع تفقو وأ «نييرخألا

 يف طو ج ىّتخسن أطمأ هبنأ ملو «[ ] نيفوكعملا نيب هتلعجو «باتكلا

 .ائيش يدجي ال كلذ نأل «خسنلا ظافلأ نيب ةقيقدلا قورفلا الو «بلاغلا

 هتبئأ ام نأل «بلاغلا ىف ىرخأ بتكب ةرابعلا حيحصتل نعتسأ ملو

 يف ىقبي نأ ردجأو ىرحأ خسنلا عيمح هتابثإ ىلع قفاوو «هباتك يف فنصملا

 نم ملق قبس هنأ اننقيأو ءاحضاو أطخلا ناك اذإ الإ مهلا «باتكلا لصأ

 نيب هانلعج و ءاهرداصم نايب عم ىرخأ بتك نم هانححص دقف خسانلا

 ظ .ادج ليلق اذه نأ الإ « نيفوكعملا

 امم ديناسملاو ننسلاو عماوجلا نم اهناظم نم ثيداحألا تجرح

 تيفتكا امهدحأ وأ نيحيحصلا يف ثيدحلا ناك اذإو ءاندنع ارفوتم ناك

 .بلاغلا يف اهريغ ىلإ اهنم زواجتأ ملف ةتسلا بتكلا دحأ يف وأ «هنم جيرختلاب

 يتلا ءاملعلا لاوقأو تارابعلا نع ثحبلا يف داهتجالا لك تدهتجاو

 -كلذ ىلع هّللدمحلاو- تدحوو «مهبتك يف اهنع تثحبف ءفنصملا اهلقن

 .نفلا اذه بتك نم دمتعم باتك ىلع هل تلحأ هيلع فقأ مل امو ءاهبلاغ

 ءرظنلا ةهزنل دنهلا يف ةعوبطملا ةخسنلا ةحفصلا ىلعأ ىف انعضو

 يف ةيبناجلا نيوانعلا تعضوو ءاندالب يف ةبلطلا اهسردي يتلا يه اهنأل

 ىف تدجوو .هثحابم مهفو باتكلا ةعلاطم ئراقلا ىلع لهسيل «باتكلا

 اهنم ائيش عضاوملا ضعب يف تركذ ءاهبتاك ىلع فقأ مل يشاوح “لصألا”

 هتأشن اهيف تركذ ءفنصملل ةزيجو ةمحرت تبتكو .“ىشحملا لاق” :ًالئاق

 .ةديمحلا هتافص و ةليمجلا هرثآمو ةرخازلا ةيملعلا هتايحو



 ركشلا ةملك
 ينسحلا يحلادبع لالب قفشملا يذاتسأ ركشأ نأ بجاولا نم ىرأو

 ىلمع ىلع ذاتسألا فرشأ دقو هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم نإف «يودنلا

 هلو ءاهرخآ ىلإ اهلوأ نم لحارملا عيمج يف يندعاسو «مامتلا هجو ىلع اذه

 خسنلا عمج يف ىعس يذلا وه ءهرشنو باتكلا اذه ةمدح يف رفوألا ظحلا

 مولع ةمدخل ةصرفلاب يل حاتأو «يايإ اهئاطعإب ىلع لضفتو ءاهلوصحو

 همامتها الولو «ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم امات اداشرإ يندشرأ مث ءفيرشلا ثيدحلا

 .كلذ ىلع هيزاجم هّللاو ءارسيم لمعلا اذه نكي مل ماتلا هؤانتعاو غلابلا

 نيصلخملا يئاقدصأو نيقفشملا يتذتاسأ لضف ىسنأ ال كلذكو

 ءةميقلا مهئارآو ةعفانلا مهتاهيحوتب ينوفرشو «لمعلا اذه يف ينودعاس نيذلا

 .نيحلاصلا هدابع ىزج ام نسحأ ينع هللا مهازجف

 مولعلا بالط هب عفنيو «عضاوتملا دهجلا اذه لبقتي نأ لأسأ هّللاو

 انديس ىلع هّللا ىلصو ؛ميرك وفع هنإ ءانتالزو انريصقت نع حفصيو «ةيعرشلا
 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم

 هبتك و

 يودنلا بيطخلا نمحرلا دبع نب هّللا دبع

 ه١ ٤۲۷ ةدعقلا ىذ ةرغ



(%7) 
 فلؤملا ةمجرت

 هللارصن نب دمحأ نيدلا هيجو ةمالعلا ريبكلا ملاعلا مامإلا خيشلاوه

 هبسن ىهتني «يدنهلا يتارجكلا يفنحلا يولعلا نيدلا ءاطع نب نيدلا دامع نب

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا هتناحيرو كي يبنلا طبس ىلإ

 ةئامعستو رشع ةنس مارحلا مرحم نم نيرشعلاو ىناثلا مويلا ىف دلو
 ءدنهلا دالب نم تارجك يف ةعقاولا رينابناجب ةفورعملا دابادمحم ةيرق يف

 سمح نبا وهو ملعلا ليصحت يف عرشو «هنس ةثادح يف ميركلا نآرقلا ظفح

 ديسلا هلاخ نمو نيدلا سمش خيشلا همع نم ةيئادتبالا مولعلا ذخأو «نينس

 ذيملت يكلاملا دمحأ نب دمحم ثدحملا نم ثيدحلا :ذحأو «مساقلا يبأ

 ينابنبلا تاكربلا يبأ ثدحملا نمو «ءيىواخسلا نيدلا سمش ظفاحلا

 دمحم نيدلا رهظم لضفلا يبأ خيشلا نم ةيلقعلا مولعلا ذحأو «يسابعلا

 ءيناودلا نيدلا لالح ةمالعلا ذيملت يمراطلا نيدلا دامع خيشلاو ينوزواكلا

 :رطاوخلا ةهزن يف ينسحلا يحلادبع ةمالعلا لاق
 دامع ةمالعلا مزال مث «هرصع ةذتاسأ ىلع ملعلاب لغتشا”

 ةمكحلاو قطنملا ذحأو «يمراطلا دومحم نب دمحم نيدلا

 لبقأو «ةيلاعلاو ةيلآلا مولعلا نم اهريغو لوصألاو مالكلاو

 .ينسحلا يحلادبع ةمالعلل “مالعألا نم دنهلا خيرات يف نمب مالعإلا”ب 30
 (ةيدرألا يف).قحلا دبع خيشلا ةايح - ٤ .ىلكرزلل مالعألا -© .اضيا هل «(ةيدرألا يف) مايأ داي -؟

8 £ . 2 0 e e, sS 
 .يولعلا ريب ینیسح ديسلل (ةيدرالا ی۶ ) هنت هلأ هت 2 . يماصنما ای آ قيا 7 د ۹ ربلل
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 «يكحأو «هيف قبسلا بصق زاح ىتح ايلك الابقإ ملعلا ىلع

 راصو«فيناصتلا فنصو «نيرشعلا وحن هلو سّردو ىتفأف
 “ .هح ويش ةايح ىف ءاملعلا رباكأ نم

 وحن هلو ةدافإلاو سيردتلاب لغتشا «هرصع ةذتاسأ رابك نم ناكو

 ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا لج سرد ىتح ءايلك الابقإ هيلع لبقأ مث «نيرشعلا

 ريغو مالكلاو قطنملاو ةفسلفلاو وحنلاو لوصألاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاك

 ءاماع نيعبس وحن قرغتسي اليوط انمز سرد .ةئيهلاو ةيضايرلاك نونفلا نم كلذ

 ءةذتاسألا ذاتسأب هتايح ىف بقلو ءروهال ىلإ دابادمحأ نم هذيمالت رشتناو

 هينادي نم عمست داكتال ءةذتاسألا رابك دحأ” :هنع رطاوخلا ةهزن بحاص لوقي

 “ . سيردتلا ةوق يف هيراجيو «فيناصتلا ةرثك يف ءاملعلا نم هرصاع نميف

 لجو «سيردتلاب لغتشا امك فيلأتلاو فينصتلاب خيشلا لغتشاو

 ىف سر ردنا ب حورس اكلذ ف سردي اباتك دجت امّلقف «ةيسردلا بتكلا * هتافنصم

 ةرابعلا لح يف ةماتلا ةراهملا هل تناك «هيلع ةيشاح خيشلا بتك دقو الإ

 :ينسحلا يحلادبع ةمالعلا لوقي «مالكلا نم دارملا نييبتو ةلئسملا حيضوتو

 ميسقتلاو بيترتلاو ةرابعلا ةدوجو فينصتلا نسح ىف ىلوطلا ديلا هل تناك”

 -:هتافنصم ضعب يلي اميف ركذن نحنو «باتك و ةلاسرو «ءلوطمو رصتخمو

 .ريسفتلا ىف «يواضيبلا ريسفت ىلع ةيشاح ١-

 .ثيدحلا ىف «ضايع ىضاقلل ءافشلا باتك ىلع ةيشاح ٣-

 .هقفلا يف «ينانيغرملل ةيادهلا ىلع ةيشاح ۳

 .اضيأ هقفلا يف «ةياقولا حرش ىلع ةيشاح ٤

 .ضئارفلا يف «طيسبلا ىلع حرش -ه



 ١ ه

 .هقفلا لوصأ يف «حيولتلا ىلع ةيشاح -5

 .اضيأ لوصألا يف «بحاح نبا رصتخم حرش ىلع ةيشاح ¥

 .اذه انباتك وهو .ثيدحلا مولع ىف «ركفلا ةبخن حرش حرش ىلع ةيشاح -۸

 .وحنلا يف «ىماجلل ةيفاكلا حرش ىلع ةيشاح -۹

 .مالكلا ىف «يناحرجلل فقاوملا حرش ىلع ةيشاح ١١-

 .قطنملا ىف «بيذهتلا حرش ىلع ةيشاح 1۲

 .فوصتلا يف ءامن لاهج ماج حرش ىلع ةيشاح -۳

 .ةلاطإلا ةيشح اهركذ انكرت يتلا بتكلا نم كلذ ريغو

 «سفنلا فيرش ءريسيلاب اعناق «ءصالحإو قدص بحاص ناك و”

 ' ءارمألا تويب ىلإ ددرتي مل ءايندلا بابسأ نع درجتلاو هناحبس هّللاب لاغتشالاو

 دجسملا يف وأ هتيب يف الإ دحأ هآر امف ءاهركم نيترم وأ ةرم الإ ءاينغألاو

 “ ةدابعلاو ةدافإلاب الغتشم

 نم نيرشعلاو عساتلا ءدحألا موي ةحيبص هبر ةمحر راوج ىلإ لقتنا

 ىف نفدو «ةنس نونامثو نامث هلو «ةئام عستو نيعستو نامت ةنس مارحلا مرحم

 تانج مهل”ب مهضعب هتافو ماعل خرأ دقو «ءكانه ف ورعم هربقو ءدابآدمحأ

 .“نيد هيجو خيش” ب مهضعب خرأو «“الزن سودرفلا

 .رطاوخلا ةهزن )١(
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 ظ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءهناوأو هرهد ديحو ظفاحلا لماعلا ملاعلا مامإلا خيشلا لاق

 يلع نب دمحأ لضفلاوبأ «نيدلاو ةلملا باهش «هنامزو هرصع ديرفو

 :همركو هلضفب ةنجلا هللا هباثأ رجح نباب ريهشلا «ينالقسعلا

 .نيعتسن كبو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دمحم ىلع لص مهلا «هديزم يفاكيو ؛همعن يفاوي ادمح هلل دمحلا

 ملاعلا مامإلا خيشلا لاق) نولفاغلا هركذ نع لفغو «نوركاذلا هركذ املك

 ادحوتم يأ (هنامزو هرصع ديرفو «هناوأو هرهد ديحو ظفاحلا لماعلا

 لضفلاوبأ نيدلاو ةلملا باهش) هل ريظن ال هنامزو هرصع يف ادرفنمو

 نيسلا نوكسو نيعلا حتفب- نالقسع ىلإ ةبسن (ينالقسعلا يلع نب دمحأ

 دالب نم ةنسح ةنيدم :-نون هرخآو فلأو مالو ةحوتفملا فاقلاو نيتلمهملا

 اننامز يف يهو «هتردق راثآ اهيفو ءرامثو نيتاسب تاذ ناروس اهلو «ماشلا

 نإو هب بقل "”(رجح نباب) روهشملا يأ (ريهشلا) نكاس اهيف سيل بارح
 ةرثك كلذب هبيقلت هجوو .لاحرلا ءامسأ يف عئاش وهو «ةينكلا ةغيصب ناك

 :ليقو «ةضفلاو بهذلا :رجحلاب دارملاف ءرجح نبا :ليق ىتح «هعايضو هلام

 ىتح «ضرتعم لك ضارتعا دري ثيحب «هيأر ةبالصو هنهذ ةدوجل كلذب بقل
 :همركو هلضفب ةنجلا هّللا هباثأ) "دحأ هيف فرصتي ال :ليقو ءرجح نبا هنإ :ليق

 .«رجحلا نياي” :لصألا يف(؟)
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 ءادتقا دمحلاو ةلمسبلاب هباتك أدتبا "7 دمحلا 0 نمحرلا هللا مسب

 رمأ لك” :لاق 8 هللا لوسر نأ هِيَ ةريره يبأ ثيدحب المعو زيزعلا باتكلاب

 يفو “.هّللا دمحب” :ةياور يفو “.عطقأ وهف هّلل دمحلاب أدبي ال لاب يذ

 ًادبيال” :ةياور يفو '”“مذجأ” :ةياور يفو < “عطقأ وهف دمحلاب” :ةياور

 انيور :يوونلا لاق .“ميحرلا نجحرلا هللا مسبب” :ةياور ىفو “هللا ركذب

 انعامسب يواهُرلا رداقلادبع ظفاحلل نيعبرألا باتك يف ثيداحألا هذه لك

 هيف انيورو «هنع يرابنألا ملاس نب نمحرلادبع دمحم يبأ خيشلا هبحاص نع

 ةريرهيبأ ةياور روهشملاو 4ظ يباحصلا كلام نب بعك ةياور نم اضيأ

 هاورو ءامهننس يف هحام نباو دؤادوبأ هاور «*”نسح ثيدحلا اذهو ء#

 مذجأ اذك و «ةكربلا ليلق عطقأ ىنعمو .“ةليللاو مويلا لمع” هباتك يف يئاسنلا

 يفرع ءادتبإلاو .يوونلل ملسملا حرش يف اذك ءةمجعملا لاذلاو ميجلاب

 .ةعمجلا يف ديمحتلا بوح و ىلع هب لدتسي ام باب :ةعمجلا يف ۲١ ۹۰۲ ۰ ۸/۳ يقهیبلا هجرخأ(١)

 .1717/5 (۱۰۳۲۸) ىربكلا يف ىئاسنلاو ؛مالكلا يف يدهلا باب :بدألا ىف (4 85 )٠ دؤادوبأ اهجرخأ(١)

 .حاكنلا ةبطخ باب :حاكنلا يف (۱۸۹ 4) هحام نبا اهجرحأ(۳)

 .مالكلا يف يدهلا باب :بدألا يف (4 84 ٠ ) دؤادوبأ اهجرحأ(٤)
 . 5 ىربكلا يف يئاسنلاو 45/7 (۸1۹۷) هدنسم يف دمحأ مامإلا اهجرخأ(ه)

 25١8/1١ ملسم حرش ىف يوونلا لاق امك «هنيعبرأ ىف يواهرلا رداقلا دبع ظفاحلا اهجرخأ(1)

 ١ .(1۲۸ ؛)ريغصلا عماجلا ىف ىطويسلاو

 .ًاقلعم ۲۲۹/۱ ىنطق رادلا هجرخ أو (7)

 هنع هلقن امك- رجح نبا ظفاحلا هفعضف ءثيدحلا اذه ىلع مكحلا ىق ءاملعلا لاوقأ تبرطضا(١8

 نيا هنسحو «ىنيعلاو ىكبسلاو ةناوعوبأ و نابح نبا هححصو 1٥/۱ يذوحألا ةفحت بحاص

 .افيطل ٌءزج يواخسلا هيف فلأ دقو .ملعأ هّللاو ءلاوقألا لدعأ وهو «يطويسلاو يووتلاو حالصلا

 ظ ۰۲۰۸/۱ يووتلل ملسم حيحص حرش(9)
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 ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءاريصب اعيمس امويق اح

 ىلع هّللا ىلصو) «هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو ربيكت هربكأو
 هلآ ىلعو ءاريذنو اريشب ةفاك سانلا ىلإ هلسرأ يذلا دمحم انديس

 .(اريثك اريثك اميلست ملسو هبحصو

 امويق ايح اريدق املاع لزي مل يذلا) .دصاقملا يف عورشلا ىلإ دتمي

 هلإ ال نأ دهشأو) ةيتاذلا تافصلا عيمج ركذ قئاللا :ليق (اريصب اعيمس

 هدبع ادمحم نأ دهشأو ءاربيكت هربكأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ

 ةفاك سانلا ىلإ هلسرأ يذلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «هلوسرو

 .(اريثك اميلست ملسو هبحصو دمحم لا ىلعو ءاريذنو اريشب
 هلل دمحلا دعب ي هّللا لوسر ىلع ةولصلا هركذ نم هلعف يذلا اذه

 حيحصلا اندانسإب انيور” :اضيأ لاقو .يوونلا لاق اذك هُم ءاملعلا ةداع وه

 يبا نبا نع ' [ةنييع نبا] نع يعفاشلا نع يعفاشلا ةلاسر نم روهشملا
 ركذأ ال: لاق 4 َكَرْكْذ كَل اَنعَفَرَوإ» :ىلاعت هللا لوق يف و دهاجم نع حيجن

 انيورو .© هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «ٌتركذ الإ

 5 نيملاعلا بر نع ليئربج نع © هللا لوسر ىلإ اعوفرم ربسفتلا اذه
 ةيصوصخلال « لات هللا ركذ عما لوسرل ركذلادتتسم حلصي اهو ,. "7 ىهتنا

 ۔۲۰۸/۱ ملسم حيحص حرش(١)

 .ط نم هانححصو “ةنييع يبأ نبا” :ج و لصألا يف عقو(۲)
 . ١١٠ص يعفاشلا مامإلل ةلاسرلا(۳)

 هنأ ا هللا لوسر نع هڪ يردخلا ديعس يبا ثيدح نم ۰ هريسفت يف ريرح نبا هجرخأ(4)
 ترک د اذإ :لاق« ءملعأ هللا :لاق ؟كركذ كل تعفر فيك :لوقي كبرو يبر نإ :لاقف ليئربج يناتأ :لاق
 . يعم ٌتركذ

 . .۲۰۹۰۲۰۸/۱يوونلل ملسم حرش نم(5)
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 (ترثك دق ثيدحلا لهأ حالطصا يف فيناصتلا نإف !دعب امأ)

 يضاقلا كلذ يف فنص نم لوأ نمف «ثيدحلاو ميدقلا يف ةمئألل

 «بع وتسي مل هنكل “لصافلا ثدحملا” هباتك يزمرهمارلا دمحموبأ

 ددصب هنأ عم "هلل دمحلا دعب لوسرلا ىلع ةولصلا ركذ ىنعأ !لعفلا اذه

 ! !ةيصوصخلا هذه هیج ون

 دق ثيدحلا لهأ حالطصا يف فيناصتلا نإف !دعب امأ)

 دالخ نب هّللادبع نب نسحلا (دمحموبأ يضاقلا كلذ يف فنص نم

 لصافلا ثدحملاو (“لصافلا [ثدحملا” هباتك ىف] يَرُمرُهَماَرلا)

 وهو .ةيفلألا حرش يف يقارعلا مالك حيرص وهو «حالصلا نبا حرش يف اذك

 .مهعيمج ال مهنم دحاو الإ باتكلا اذه

 ءاهلا مضو ميملاو ءارلا حتفب- زمرهمار ىلإ ةبسن ؟”[يزمرهمارلاو]
(O) T7 : : 

 رثألا يف درو يذلا نأل ءكلذ ىفك “هللا لوسر دمحم” وأ “هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ” :لاق نإف(١)

 .ةاولصلا صيصخت هيف سيلو ءاقلطم هب لوسرلا ركذ وه ثيدحلاو

 .طو لصألا نم ةرابعلا هذه تطقسو -ج نم ةدايزلا(۲)

 .“نكتسم” :ج يفو .طو لصألا يف اذك (۳)

 .طو ج نم هانححصو «يزهمارلا :ىلإ لصألا يف فرح( )٤

 :باسنألا يف عقو 1 .“هرنشآ” :خسنلا عيمج يف اذك(١5
 ۰ “اهرحآ”
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 هالتو «بتري ملو بذهب مل هنكل «يروباسينلا هّللادبعوبأ مكاحلاو
 «بقعتملل ءايشأ ىقبأو ءاجرحختسم هباتك ىلع لمعف «يناهفصألا ميعنوبأ

 ةياورلا نيناوق يف فنصف ءيدادغبلا ركبوبأ بيطخلا مهدعب ءاج مث

 خيشلا بادآل عماجلا” هامس اباتك اهبادآ يفو«“ةيافكلا” هاّمس ًاباتك

 ءادرفم اباتك هيف فتص دقو الإ ثيدحلا نونف نم نف ّلقو «“عماسلاو

 يف اذك ء«روكذملا يضاقلا كلذب روهشملاو «ناتسزوخ دالب نم زاوهألا

 هللادبعوبأ مكاحلاو) ءاهعمجأب نونفلا (بعوتسي مل هنكل)'"”.باسنألا

 نيسو ةيتحتلا ةانثملا نوكسو نونلا حتفب- روباسين ىلإ ةبسن (يروباسينلا
 دالب نم ةدلب :-ةلمهم ءارو ةنكاس واو و ةمومضم ةدحومو فلأو ةلمهم

 لعجي مل يأ (بتري ملو) قني [مل] يأ (بذهي مل هنكل) ناسارخ
 ةبسن (يناهبصألا ميعنوبأ) هعبت يأ (هالتو) اهعضاومو اهبتارم يف ءايشألا
 لوعفملل ءانبلاب (اجرختسم هباتك ىلع لمعف) ةدلب يهو «ناهبصأ ىلإ
 نأب اکر دتسم مكاحلا باتك ىلع فنص يأ (بقعتملل ءايشأ ىقبأو)

 .هدعب عئيجي يذلل ءايشأ ىقبأ هنأ الإ ءايشأ هيلع داز و «هباتك يف دروأ

 ةياورلا نيناوق يف فنصف يدادغبلا ركبوبأ بيطخلا مهدعب ءاج مث)

 خيشلا بادآل عماجلا” هامس اباتك اهبادآ يفو “ةيافكلا” هامس اباتك

 يتلا ثيدحلا نونف نم نف ام يأ (ثيدحلا نونف نم نف لقو «“عماسلاو

 هيف فنص دقو الإ) "'بيرقتلا يف يوونلا هركذ ام ىلع نوتسو ةسمخ يه

 . 47/5 يناعمسلل باسنألا(١)
 .جو ط نم ةدايز (۲)

 . ۷-٩۹ ص ثيدحلا مولع يف حالصلا نبا كلذ ىلإ هقبسو(؟)



۲١ 

 نأ ملع فصنأ نم لك :ةطقن نبركبوبأ ظفاحلا لاق امك ناكو

 نم ضعب مهدعب ءاج مث .هبتك ىلع لايع بيطخلا دعب نيثدحملا

 يضاقلا عمجف «بيصنب ملعلا اذه نم ذحأف ءبيطخلا نع رحأت

 ءزج يجنايَملا صفحوبأو «“عاملإلا” هامس افيطل اباتك ضايع |

 يتلا فيناصتلا نم كلذ لاثمأو .“هلهج ثدحملا عسيالام” هامس

 ىلإ ءاهمهف رسيتيل (ترصتحاو) ءاهملع رفوتيل (تطسبو) ترهتشا
 نمحرلادبع حالصلا نب نامثع و رمعوبأ نيدلا يقت هيقفلا ظفاحلا ءاج نأ

 نونب (ةطقن نب ركبوبأ ظفاحلا لاق امك ناكو «"[ًادرفم] اباتك
 تبر ةيراج مسا :ثينات ءاهو ةلمهم ءاط اهدعب «ةنكاس فاق من ةمومضم

 دعب نيثدحملا نأ ملع فصنأ نم لك) اهب اوفرع «هيبأ مأ هتدج

 ضعب مهدعب ءاج مثإ ابيصن اهنم نوذخأي '''(هبتك ىلع لايع بيطخلا
 يضاقلا عمجف «بيصنب ملعلا اذه نم ذخأف «بيطخلا نع رخأت نم

 أ ءزج 2”يجنايملا صفحوبأ و «“عاملإلا” هامس افيطل اباتك ضايع

 يتلا فيناصتلا نم كلذ لاثمأو .“هلهج ثدحملا عسيال ام” هامس

 ليوطتلاب ذإ (اهمهف رسيتيل ترصتخاو ءاهملع رفوتيل تطسبو ترهتشا

 ١17١/١. ةطقن نبال ديناسملاو ننسلاو ةاورلا ةفرعمل دييقتلا باتك(؟)

 يراقلا يلع هلاق ام ىلع “هنايم” برعم وه يذلا جنايم ىلإ ةبسن يهو ء٠٠ ص رثألا وفق يف يلبنحلا نبا

 م اعا ريسو يف يبه 9 ص هح رش يف ءالبنلا مالعأ ريسو ١۳۳۷/٤ ظافحلا ةركذت یف ىبهذلاك ءاملعلا رثكأ کلو ء١۲٤۱ ص هحرش ےن

\o¥1بلو ب نادلبلا مجعم يف يومحلا توقايو ١ 4 نونظلا فشك يف هفيلحخ يحاحو  

 .يجنايملا لدب “يشنايملا” :اولاقو -ةيقيرفإب ةريغص ةيرق- “شنايملا” ىلإ هوبسن مهريغو



۲۲ 

 ةسردملاب ثيدحلا سيردت يلو امل مح «قشم قشمد ليزن يروزرهشلا

 اذهلف «ئيش دعب ايش هالمأو «هنونف بّذهف ءروهشملا هباتك ةيفرشألا
 بيطخلا فيناصتب ىنتعاو ءبسانملا عضولا ىلع هبيترت لصحي مل

 بخن اهريغ نم اهيلإ مضو ءاهدصاقم تاتش عمجف «ةقرفتملا

 هيلع سانلا فكع اذهلف «هريغ يف قرفت ام هباتك يف عمتجاف ءاهدئاوف

 هيلع كردتسمو ءرصتخمو هل مظان مك ىصحيالف «هريسب اوراسو

 © راصتخالاو طسبلاو ةرثكلا ىهتنا .دارملا مهف بعصيف ءركفلا تتشتي

 حالصلا نب نامثع ورمعوبأ نيدلا يقت هيقفلا ظفاحلا ءاج ¿ 00

 «هعبت هدعب ءاج نم لكف (قشَمد ليزن يروزرهشلا نمحرلادبع

 لوعفم (هباتك ةيفرشألا ةسردملاب ثيدحلا سيردت يلو امل عمجف)

 بيترت يأ ىلع (عيش دعب ائيش هالمأو هنونف بذهف ءروهشملا) عمج
 (ىنتعاو «بسانملا عضولا ىلع هبيترت لصحي مل اذهلف) «عقو
 يأ (اهدصاقم تاتش عمجف «ةقرفتملا بيطخلا فيناصتب) "”ظفاحلا

 دصاقملا كلت ىلإ يأ (اهيلإ ٌمْضو) ةقرفتملا بيطخلا فيناصت دصاقم

 رايخ يأ (اهدئاوف بخن) بيطخلا فيناصت ريغ نم يأ (اهريغ نم)
 يف عمتجاف) ئيشلا رايخ يهو «ةبخن عمج «ثيدحلا نونف ¢( [دئاوف]

 هيف بّذه هنإف «حالصلا باتكب ايهتنا ىتح ثيدحلا مولع بتك يف راصتخالاو طسبلا رمتسا يأ(0)

 .هيلإ قبسي مل ًابيترت اهبترو هنونف

 هظفلتيو ءفاقلا اهرخآ يفو «ةنكاسلا ةمجعملا نيشلاو ةحوتفملا ميملاو ةلمهملا لادلا رسکب(۲)
 .هبتتيلف «شحاف أطخ وهو «ميملا رسك و لادلا حتفب اندالب يف سانلا ضعب

 .حالصلا نبا ظفاحلا يأ( ۳)

 .جو ط نم ةدايزلا(٤)



1 

 ركفلا ةبخن” اهتيمس ةفيطل قاروأ يف هتصخلف «(كلذ نم مهملا مهل

 ام عم هتجهتنا ليبسو «هتركتبا بيترت ىلع “رثألا لهأ حلطصم يف

 نأ ًايناث يلإ بغرف ءدئاوفلا دئاوزو دئارفلا دراوش نم هيلإ تممض

 ىلع يفحام حضويو ءاهزونك حتفيو اهزومر لحي ءاحرش اهيلع عضأ

 <۵ رييسب اوراسو «هيلع سانلا فكع اذهلف «هريغ ىف قررفت ام هباتك

 ضراعمو ءرصتقمو هيلع كردتسمو ءرصتخمو هل مظان مك ىصحي الف

 «لوألا نم لقأ ظفلب دوصقملا لك نايتإ راصتخالا :ليق '”(رصتنمو هل
 : : ء«ي 690 1 1 . 1 ِ

 ناوخإلا ضعب ينلأسف) [اهضعب] كرتو دصاقملا ضعب نايتإ راصتقالاو

 لهأ حلطصم يف ركفلا ةبخن” اهتيمس ةفيطل قاروأ | يف هتصخلف)

 ذخأ :عيشلا ركتبا نم م تذخأ يأ (هت رکا بي رت : را

 اهيلإ لوصولا ةبعصلا ةنسحلا ا تكتلاو ( سئافنلا ا (دئارفلا دراوش نم

 لصفو مظن ادإ ردلا وهو «ديرفلا عمج > دئارفلاو .اهتقدل نهذلا نع ةرفانلا

 ريعبلا درش نم «دراش مج دراوشلاو .اهرابك “بدلا دئاوف” :لاقيو «ه ريعب

 «نيرخآ يف ريثك نباو يبهذلاو يبيطلاو يوونلا هرصتخاو ءامهريغو يطويسلاو يقارعلا همظنف(١)
 هباتكل رصتنا نممو «“حالصلا نبا حالصإ” هامس باتك يف ىاطلغم هيلع دروأو هيف ضرتعا نممو

 يقارعلاو يشكر زلاو ينيقلبلا :هيلع دروأ نم ىلع درو «هتاف ام هيلع كردتساو ءاحرشو ةسارد هب ءانتعالاب

 نيعمجأ مهنع هّللا يضر رجح نبا ظفاحلاو

 .جو ط نم ةدايزلا(۲)

 .ًاجاهنم هتلعج يأ ٤٩ ١: ص هحرش يف يراقلا لاقو(؟)



۲٤ 

 (كلاسملا كلت يف جاردنالا ءاحر هلاؤس ىلإ تبجأف) كلذ نم يدتبملا

 ايابخ ىلع تهبنو «هيجوتلاو حاضيإلا يف اهحرش يف تغلابف
 ىلع هداريإ نأ يل رهظف «هيف امب ىردأ تيبلا بحاص نأل ءاهاياوز

 هذه تكلسف «قفوأ اهحيضوت نمض اهجمدو «قيلأ طسبلا ةروص
 :كلانه اميف قيفوتلا هللا نم ًابلاط (لوقأف) «كلاسلا ةليلقلا ةقيرطلا

 ثيدحلا :ليقو ءثيدحلل فدارم نفلا اذه ءاملع دنع ربخلا)

 نأ ًايناث ّىلإ) ناوخإلا ضعب يأ (بغرف «دئاوفلا دئاوزو) «رفن (اذإ]
 يفخام حضويو "”[اهزونك حتفيو] اهزومر لحي احرش اهيلع عضأ
 ىلإب ىدع «هلوئسم يأ (هلاؤس ىلإ هتبجأف «ءكلذ نم يدتبملا ىلع
 اذهلو ءًايناث ىلإ بغر :هلوق وهو «حرشلا ةرابعب هجزم «هجوتلا ىنعم هنمضتل
 يأ (كلاسملا كلت يف جاردنالا ءاجر) هتصخلف :هلوق اقباس ركذ

 يف) ًايناث هبوغرمل ةباجإ (اهحرش يف تغلابف) ثيدحلا لهأ كلاسم
 ةئيبخ عمج ايابخلا (اهاياوز ايابخ ىلع تهبنو «هيجوتلاو حاضيإلا
 ءهيف امب ىردأ تيبلا بحاص نأل) ةيواز عمج اياوزلاو ءرتّس ام يهو

 نمض اهجمدو «قيلأ ”طسبلا ةروص ىلع هداريإ نأ يل رهظف

 اذإ اجومد ئيشلا جمد نم «حرشلا نم نتملا زيمتي ال ثيحب (اهحيضوت

 ةقيرطلا هذه تكلسف «قفوأ) هيف رتتساو ئيشلا يف لخد
 :(كلانه اميف قيفوتلا ِهّللا نم ًابلاط لوقأف «كلاسلا

 .ج نم ةدايزلا(١)

 .طيسبلا :لصألا يف عقو(۳)



Yo 

 نمل ليق مث نمو «هريغ نع ءاح ام ربخلاو هك يبنلا نع ءاج ام
 :ةيوبنلا ةنسلاب لغتشي نملو «يرابحألا :اهلكاش امو خيراوتلاب لغتشي

 ربخ ثيدح لكف ءاقلطم صوصحخو مومع امهنيب :ليقو .ثّرحملا

 ربخلاو ثيدحلا# 4

 فيضأ ام وهو (ثيدحلل فدارم نفلا اذه ءاملع دنع ربخلا)

 تاكرحلا ىتح ءايؤر :ليقو ءةفص وأ ًاريرقت وأ العف وأ الوق كي يبنلا ىلإ

 لهأ مالك يف عقيام اريثكو «ةنسلا نم معأ وهف «' 'ةظقيلا يف تانكسلاو

 ءاج ام ثيدحلا :ليقو) امهفدارت ىلع لديام -يقارعلا مهنمو- ثيدحلا

 نمل ليق مث نم و) «نانيابتم امهف (هريغ نع ءاح ام ربخلاو ءب يبنلا نع
 ةيوبنلا ةنسلاب لغتشي نملو «يرابخألا اهلكاش امو خيراوتلاب لغتشي
 هب طبضي يذلا تقولاب مالعإلا :-ءىيجيس امك - خيراتلا ةقيقح (ثدحملا

 نم يتلا عئاقولاو ثداوحلا نم كلذب قحتلي ام هب ملعيو «ديلاوملاو تايفولا

 دالبلا ىلع ءاليتسالاك هوحنو كلمتلاو ةفالخلاك «2تايالولا اهدارفأ

 اهلكاشي امب دارملا لعلو .تالماعملاو ءالغلاو نيعاوطلاو ءاهصالختساو

 يف ثدحملاو .ةيوامسلا مهبتك نم باتكلا لهأ ىوري ىتلا رومألاو صصقلا

 «ىعوو عمسو «أرقو بتك نوكي نم :يقارعلا هركذ ام ىلع نيثدحملا فرع

 ديناسملا بتك نم اعورف قلعو ءالوصأ لصحو «ئرقلاو نئادملا ىلإ لحرو

 ثيدحلا لمحي نم :ليقو «فينصت فلأ نم برقت يتلا خيراوتلاو للعلاو

 معأ ربخلاف (اقلطم صوصحو مومع امهنيب:ليقو) «ةيارد هب ىنتعاو ةياور

 . ٠١/١ ثيغملا حتف يف يواخسلا هفّرع اذهب(١)

 .لمحت :جو ط يف عقوو لصألا يفاذك (۲)



۲ ٦ 

 هلوصو رابتعاب وهف .لمشأ نوكيل ربخلاب انه ربعو .سكع ريغ نم

 .ةلعفأ ىلع ةلقلا يفو «نيتمضب لُعف ىلع عمجي ةرثكلا يف ليعفو

 .مالكلا نم دانسإلا هيلإ ىهتنيام ةياغ

 فاالخخي هريغو ا يبنلا نع ءاج ام لك ىلع قدصي ثيحب «ثيدحلا نم

 ربخ لوانتي ماكحألا نم هدعب ركذ ام نوكي ىتح (لمشأ نوكيل ربخلاب انه

 .هريغو هک لوسرلا

 (رتاوتملاز#
 ديناسأ يأ- قرط هل نوكي نأ امإ انيلإ هلوصو رابتعاب وهف)

 لُعُف ىلع عمجي ةرثكلا يف ليعفو «قيرط عمج اقرط نأل -ةريثك

 دانسإلاو ءديناسألا قرطلاب دارملاو .ةلعفأ ىلع ةلقلا يفو «نيتمضب
 "”([مالكلا نم دانسإلا هيلإ ىهتني ام ةياغ وه نتملاو] ءنثملا قيرط ةياكح
 ىلع هيبنتلل «هنع اينغم قبس ام ناك نإو «ديناسألا قرطلاب دارملاو :لاق امنإو

 نع ةراعتسا وه امنإو «قرطل ايقيقح الولدم سيل ريسفتلا نم هركذ ام نأ

 امب دانسإلا فيرعت يف قيرطلا فرعي نأ نكمي ذإ "رولا مزلي الو «لبسلا

 000 .طولصألانمةرابعلا هذه تطقس(١)
 لوق هب حضويو هل لثمي ام ريخ نمو ءرعخآلا ىلع نيئيشلا نم لك دوح و فقوت :ةقطانملا دنع رودلا(۲)
 :هتابن نبا رعاشلا

 بحأ نم نيبو ينيب ترج رودلا ةلأسم

 بشأ مل هافح ال ول افحج ام يبيشم الو

 (۲ص ينامألا رفظ ىلع ةدغوبأ حاتفلادبع خيشلا قيلعت)



۲۷ 

 لب «(نيعم ددع رصحالب) تدرو اذإ رتاوتلا طورش دحأ ةرثكلا كلتو

 مهنم هعوقو اذكو «بذكلا ىلع مهؤطاوت تلاحأ دق ةداعلا نوكت

 هنيع نم مهنمو «حيحصلا ىلع ددعلا نييعتل ىنعم الف ءدصق ريغ نم اقافتا

 اميفو «نتملا قيرط ةياكحب انه دانسإلا فرع :ليق نإف .نتملا ىلإ لصوي

 ؟كلذ يف قحلا امف «قيرطلا سفنب فوقوملاو عوفرملا ثحبم يف يتأيس

 امب دانسإلا فرع هنأ ىلع ءانب حماست كانه هركذ امو ءانه هركذ ام قحلا :انلق

 ركذ دق :ليق نإف ' '.ةيفلألا حرش يف يواخسلا هركذ اذك ءدنسلل فيرعت وه

 ”؟هلئاق ىلإ ثيدحلا عفر دانسإلاو «نتملا قيرط نع رابخإ دنسلا نأ يبيطلا

 وأ فقو وأ عفر نم دانسإلا هيلإ يهتني ام نتملاب دارملاو .فالتخالا كلذ ىلع

 هلوقب لوألا ىلإ راشأ «ةسمخلا (رتاوتلا طورش دحأ ةرثكلا كلتو) .هنود
. )£ 

 ىنعمب ىصحي الو هددع رصحي ال يأ '”(نيعم ددع رصح الب تدرو اذإ)

 هنأ ىلإ ةراشإو ءروصحم موق ربخ نع زارتحا هيفو ءطبضلا تحت لحدي ال هنأ

 مهنم هعوقو اذكو «بذكلا ىلع مهؤطاوت تلاحأ دق ةداعلا نوكي لب)

 يقارعلا لوق حرش يف ١7/١ ثيغملا حتفب ىمسملا ةيفلألا حرش يف يواخسلا لاق(١)

 -ةبخنلا حرش يف انخيش لاق امك- وه يذلا هدانسإ ملاسلا يأ” :لاق “دانسإلا لصتملا”

 كلذف ءهبشأ وهو «نتملا قيرط ةياكح هنإ:هنم رخآ عضوم يف هلوق عم,نتملا ىلإ ةلصوملا قيرطلا
 .ها “دنسلا فيرعت

 .77/ص يبيطلل ثيدحلا لوصأ يف ةصالخلا(١)

 ها ءرصحلا مدع هيف طرتشي هنأ هانعم سيلو «نيعملا ددعلا رصح رتاوتلا يف طرتشي ال هنأ هانعم(؟)

 .7ه ص ينامألارفظ



۲۸ 

 ءةرشعلا يف ليقو «ةعبسلا يف ليق و «ةسمخلا يف ليقو «ةعبرألا يف
 ليقو «نيعبسلا يف ليقو «نيعبرألا يف ليقو ءرشع ىنثالا يف ليقو
 ملعلا دافأف ءددعلا كلذ ركذ هيف ءاج ليلدب لئاق لك كسمتو «كلذ ريغ

 ربخلا درو اذإف .ضاصتحخالا لامتحال هريغ يف درطي نأ مزالب سيلو

 نكمي ال ثيحب ىصحي ال يذلا ددعلا كلذ نوكي يأ (دصق ريغ نم اقافتا

 ءدصق ريغ نم ًاقافتا مهنم بذكلا عوقو اذكو «بذكلا ىلع مهؤطاوت ةداع

 ضرغل هيلع بذكلا ىلع مهقفاوت زوجي امب روصحم ريغ عمج ربخأ ول ىتح

 تسيل لب ةملكف ءارتاوتم نوكي ال «هيلع مهنم بذكلا قافتاو «ضارغألا نم

 طورشلا نأو ءايناث اطرش هنوك ينعأ اذه ءلاقتنالا درجمل وه امنإو ضارعإلل

 هذه عمج اذإف :ىتأيس اميف لاق ثيح «هريغو فنصملا مالك ةيضق وه ةسمح

 نودب ةعبرأ اهنوك روصتي ال ' ”طورشلا نإ :لاقي دقو .خلا ةعبرألا طورشلا
 ربتعملا نأ ىنعمب رصحلا مدعو ةرثكلل ريسفت هنأ ىلع نوققحملاو ءايناث هلعج

 نأ ال ءبذكلا ىلع مهؤطاوت لقعلا دنع عنتمي ادح مهغولب نيربخملا ةرثك يف

 نييعتل ىنعم الف) ةسمح ال ةعبرأ مهدنع طورشلاف ءطبضلا تحت لحدي ال

 ليقو «ةسمخلا يف ليقو «ةعبرألا يف هنّيع نم مهنمو «حيحصلا ىلع ددعلا

 ءنيعبرألا يف ليقو ءرشع ىنثالا يف ليقو ءةرشعلا يف ليقو «ةعبسلا يف
 (””ربخب يأ (ليلدب لئاق لك كسمتو «كلذ ريغ ليقو «نيعبسلا يف ليقو

 ءددعلا اهيف ىعور ىتلا ءايشألاب اوربتعا وأ «تايآلاب اوكسمت امإ نيلئاقلا ءالؤه نأ عم «لاق اذك (۲)

 . عم“ ص ىونكللا ةمالعلل “ىنامألا رفظ” عحارف مهتاكسمتم ىلع فوقولا تعش نإو



۲۹ 

 نم ةروكذملا ةرثكلا يف هيف رمألا ىوتسي نأ هيلإ فاضناو «كلذك

 ةروكذملا ةرثكلا صقنت ال نأ ءاوتسالاب دارملاو .هئاهتنا ىلإ هئادتبا

 باب نم ةبولطم انه ةدايزلا ذإ ءديزي ال نأ ال «عضاوملا ضعب يف

 ام ال ,عومسملا وأ دهاشملا رمألا هئاهتنا دنتسم نوكي نأو «ىلوألا

 يهو «ةعبرألا طورشلا هذه عمج اذإف .فرصلا لقعلا ةيضقب تبث

 كلذ اوور «بذكلا ىلع مهقفاوتو مهئطاوت ةداعلا تلاحأ ريثك ددع

 ةدافإ يأ (درطي نأ مزالب سيلو «ملعلا دافأف ءددعلا كلذ ركذ هيف ءاح)

 الب يأ (كلذك ربخلا درو اذإف «صاصتحالا لامتحال «هريغ يف) ملعلا
 هعوقو اذكو «بذكلا ىلع مهؤطاوت ةداع نكمي ال ثيحب «نيعم ددع رصح

 نم ةروكذملا ةرثكلا يف رمألا يوتسي نأ هيلإ فاضناو) اقافتا مهنم

 اذهو ءطسولاو ءاهتنالاو ءادتبإلا ىف ةرثكلا يوتسي يأ (هئاهتنا ىلإ هئادتبا

 يف ةروكذملا ةرثكلا صقني ال نأ ءاوتسالاب دارملاو) ءطورشلا ثلاث وه

 «ىلوألا باب نم ةبولطم انه ةدايزلا ذإ ءديزي ال نأ ال «ءعضاوملا ضعب

 رخآ نوكي يأ (عومسملا وأ دهاشملا رمألا هئاهتنا دنتسم نوكي نأو

 .نالف نم تعمس وأ تيأر لم مالكلا هدنع متيو «قيرطلا ' '[هيلإ] لوؤي ام

 عناصلا دوجوك (فرصلا لقعلا ةيضقب تبث ام الإ عبارلا طرشلا وه اذه

 ريثك ددع يهو «ةعبرألا طورشلا هذه عمج اذإف) تافصلا مّدِقو همّدِقو

 :-هنع لقن اميف- لاق (بذكلا ىلع مهقفاوتو مهؤطاوت ةداعلا تلاحأ

 لوقي ال نأب ررقتلاو «ةرواشملا دعب نيعم عارتخا ىلع موق قفتي نأ وه ؤطاوتلا

 .“تبثي” :لصألا يف عقوو «نتملا خسنل قفاوم وهو جو ط يفاذك (۲)



۳. 

 «سحلا مهئاهتنا دنتسم ناك و ءءاهتنالا ىلإ ءادتبالا نم مهلثم نع

 وه اذهف هعماسل ملعلا ةدافإ مهّربغ بحصي نأ كلذ ىلإ فاضناو

 رتاوتم لكف «طقف اروهشم ناك هنع ملعلا ةدافإ تفلخت امو ءرتاوتملا

 تلصح اذإ ةعبرألا طورشلا نإ :لاقي دقو .سكع ريغ نم روهشم
 نع فلختي دق نكل «بلاغلا يف كلذك وهو «ملعلا لوصح تمزلتسا

 دري دق هفالخو .رتاوتملا فيرعت ريرقتلا اذهب حضو دقو .عنامل ضععبلا

 قوف امب رصح عم وأ) طورشلا ضعب دقف عم نكل ًاضيأ رصح الب

 ةرواشم ريغ نم عارتخالا اذه لوصح قفاوتلاو «هبحاص ' ”[لوق] فالح دحأ

 ىلإ ءادتبإلا نم مهلثم نع كلذ اوورو) عارتخا ىلع قافتا الو «مهنيب
 بحصي نأ كلذ ىلإ فاضناو «سحلا مهئاهتنا دنتسم ناكو «ءاهتنالا

 (رتاوتملا وه اذهف) سماخلا طرشلا وه اذه (هعماسل ملعلا ةدافإ مهرب

 لصاحلا ملعلا نأ معز نمل افالخ ءاندنع طئارشلاب ملعلا مدقت طرتشي الو

 ةدافإ تفلختامو) ءهقدصب ملعلا لوصح طباضلا لب «يرظن رتاوتملا بيقع

 دقو .سکع ريغ نم روهشم رتاوتم لكف ءطقف اروهشم ناك هنع ملعلا
 وهو «ملعلا لوصح تمزلتسا تلصح اذإ ةعبرألا طورشلا نإ :لاقي

 ضقانت وهو (عنامل ضعبلا نع فلختي دق نكل «بلاغلا يف كلذك

 درو .ئيشلا كلذ ضيقنب ريثك عمجو «ئيشلاب ريثك عمج ربحأ اذإ «نيمولعملا

 فيرعت ريرقتلا اذهب حضو دقو) ةداع لاحم نيضيقنلا رتاوت نأب هيلع

 (طورشلا ضعب دقف عم نكل ءاضيأ رصح الب دري دق هفالحخو .رتاوتملا

 .ج نم(١)



۳١ 

 (امهب وأ) «رتاوتملا طورش عمتجي مل ام ادعاصف ةثالثب يأ (نينثالا

 نأ “نينثاب دري نأ” انلوقب دارملاو .طقف (دحاوب وأ) ءطقف نينثاب يأ

 دحاولا دنسلا نم عضاوملا ضعب يف رثكأب درو نإف ءامهنم لقأب دريال

 وهوورتاوتملا لوألاف) .رثكألا ىلع ىضقي ملعلا اذه ىف لقألا ذإ ءرضيال

 (هطورشب) هريرقت يتأي ام ىلع يرظنلا جرحأف (ينيقيلا ملعلل ديفملا
 دمتعملا وه اذهو .قباطملا مزاجلا داقتعالا وه نيقيلاو .تمدقت ىتلا

 ءروهشملا ىف طرش رتاوتملا طورش عامتحا مدع نأ ىلع لدي اذه :ليق

 نأ ىلع لدي “روهشم رتاوتم لکف” :هلوق نم الوأ هركذ امو «نيتئابتم نان وكيف

 ام نايب ميسقتلا نم دوصقملا نأب باجي دقو ؟اقلطم اصوصح و امومع امهنيب

 روهشملا نإف «هريغو رتاوتملا نم معأ وه ام ال ءروهشملا نم رتاوتملا ريغ وه

 -ًادعاصف ةثالثب يأ- نينثالا قوف امب رصح عم وأ) رتاوتملا ىف لحاد رتاوتملا

 دحاوب وأ ءطقف -نينثالاب يأ- امهب وأ «رتاوتملا طورش عمجي ملام

 هل نوكي نأ ىبأي دحاولا يف رصحلا نأل «حصي داكي ال اذه :ليق نإف (طقف

 قلطي سنجلاو ءازاجم سنجلا قرطلاب دارأ هلعل انلق ؟ةريثك ديناسأ يأ قرط

 ماسقألا رثكأ رابتعابف ةريثك ديناسأب هريسفت امأو «نينثالاو دحاولا ىلع

 رثكأب درو نإف ءامهنم لقأب دري ال نأ “نينثاب دري نأ” انلوقب دارملاو)

 ملعلا اذه يف لقألا ذإ ءرضي ال دحاولا دنسلا نم عضاوملا ضعب يف

 ربخلا ىأ (لوألاف) لقألل ملعلا اذه يف ةربعلا نأ ينعي (رثكأألا ىلع يضقي
 ىتلا ' ”طورشلاب اسبلتم هنوك لاح ددع رصح الب قرط هل نوكت يذلا

 .هطورشب :ج ىفو(١)



۲ 

 هيلإ ناسنإلا رطضي ىذلا وهو «ىرورضلا ملعلا ديفي رتاوتملا ربحلا نأ
 «ئيشب سیلو ءايرظن الإ ملعلا ديفي ال :ليقو «هعفد نكمي ال ثيحب

 رظنلا ذإ «يماعلاك رظنلا ةيلهأ هل سيل نمل لصاح رتاوتملاب ملعلا نأل

 سيلو «نونظ وأ مولع ىلإ اهب لصوتي ةنونظم وأ ةمولعم رومأ بيترت
 ريرقتلا اذهب حالو «مهل لصح امل ايرظن ناك ولف كلذ ةيلهأ يماعلا يف

 ملعلا يأ (ىنيقيلا ملعلل ديفملا) ' 'رتاوتملا يأ (وهو ءرتاوتملا) تمدقت
 ىلع يرظنلا) ملعلا (جرخأف) .ينيقيلا ملعلا ماسقأ دحأ وه يذلا يرورضلا

 مزاجلا داقتعالا وه نيقيلاو .تمدقت ىتلا هطورشب هريرقت يتأي ام

 جرح داقتعالابف ءككشتملا كيكشتب لوزي ال يذلا يأ تباثلا (قباطملا

 .دلقملا داقتعا تباثلابو ءبكرملا لهجلا قباطملابو ءنظلا مزاجلاب و ءكشلا

 نأ) ىف (دمتعملا وه اذهو) ءهنم دبالو تباثلا ديق فنصملا لحأ دقو

 ناسنإلا هيلإ رطضي يذلا وهو ءيورضلا ملعلا ديفي رتاوتملا ربخلا
 ال ملعلا نأل (ايرظن الإ ملعلا ديفي ال :ليقو «هعفد نكمي ال ثيحب

 نيربخملا نأو «هبتشي الف سوسحم هنع ربخلا نأب ملعلا دعب الإ لصحي

 مزليف ءبذكب سيلف كلذك ناك ام لكو «بذكلا ىلإ مهل ىعاد ال ةعامج

 نمل لصاح رتاوتملاب ملعلا نأل «ئيشب سيلو) اقدص هنوك وهو ضيقنلا
 ةنونظم وأ ةمولعم رومأ بيترت رظنلا ذإ «يماعلاك رظنلا ةيلهأ هل سيل

 اذهلو (كلذ ةيلهأ ىماعلا يف سيلو ءنونظم وأ مولعم ىلإ اهب لصوتي
 ةلادلا لئالدلا نع ماوعلا رصعلا رئاس لهأو هح ةباحصلا و ر يبنلا رسفتسي مل

 6 وهو «رتاوتملا نم لاح هطورشب هلوقف «ملعلل ديفم" :يه و «ج ىف “رتاوتملا” دعب ةرابع ةدايز انهه(١)

 .اهلبق فصن و رطس ةرابع ط نم اضيأ تطقسو .طو لصألا يف ةرابعلا هذه تسيلو



۳۳ 

 الب ملعلا ديفي ىرورضلا ذإ ءيرظنلا ملعلاو يرورضلا ملعلا نيب قرفلا

 نأو «ةدافإلا ىلع لالدتسالا عم نكلو «هديفي ىرظنلاو «لالدتسا

 ةيلهأ هل نمل الإ لصحي ال ىرظنلاو «عماس لكل لصحي ىرورضلا
 ةيفيكلا هذه ىلع هنأل ءلصألا ىف رتاوتلا طورش تمهبأ امنإ و. رظنلا

 اهنوملعي ال مهنأ اوملع ذإ «مهناميإ ىلع مهوررق نيح «هتافصو عناصلا ىلع

 امك ءالامجإ ' (ةلدألا] نوملعي مهنأ نوملعي اوناك مهنأب مهيلع درو ءاعطق

 تاذ ءامسف ءريسملا ىلع مادقألا رثأو «ريعبلا ىلع لدت ةرعبلا” :يبارعألا لاق

 ىف ام ةياغ .“ريبخلا فيطللا عناصلا ىلع "لدي جاجف تاذ ضرأو «جاربأ

 امل ايرظن ناك ولف) ءاهيلع ةلادلا لئالدلا ليصفت نع اورصق مهنأ بابلا

 .(مهل لصح
 «يرظنلا ملعلاو يرورضلا ملعلا نيب قرفلا ريرقتلا اذهب حالو)

 عم نكلو هديفي يرظنلاو «لالدتسا الب ملعلا ديفي يرورضلا ذإ

 يرظنلاو ماس لكل لصحي يرورضلا نأو «ةدافإلا ىلع لالدتسالا

 «لالدتسا الب دافتسي يرورضلا ملعلا ىأ (رظنلا ةيلهأ هل نمل الإ لصحي ال
 نأل ءًاحماست ةدافتسالا ماقم ةدافإلا ماقأف «لالدتسالاب دافتسي يرظنلاو

 دحسن ال نأ َكَعَنَم مف :ليق امك اذهو «هيلإ ضفمو ةدافتسالا ببس ةدافإلا
 ١ نع عنملا نأل ؟دوجسلا كرت ىلإ كاعد ام ىنعملا نإ كنم د 5 () ر ور ر٤ د

 ثيحب ةرثكلا يه يتلا ' (رتاوتملا طورش تمهبأ امنإو) .هضيقن ىلإ عاد
 .جو ط نم ةدايزلا(١)
 .ماهفتسالا ةادأ ريدقتب “لدي ال” :جو ط ىف عقوو .لصألا ىفاذك (۲)

  "9:فارعألا( ٠١.
 .نتملل ةيدنهلا ةخسنلا ىف امك “رتاوتلا” :ط ىف عقوو .ج و لصألا ىفاذك )٤(



۳٤ 

 ةحص نع هيف ثحبي دانسإلا ملع ذإ ءدانسإلا ملع ثحابم نم سيل

 غيصو لاحرلا تافص ثيح نم هب كرتي وأ هب لمعيل ء«هفعضو ثيدحلا

 .ثحب ريغ نم هب لمعلا بجي لب «هلاجر نع ثحبي ال رتاوتملاو «ءادألا
 مدقتملا ريسفتلا ىلع رتاوتملا لاثم نأ حالصلا نبا ركذ :ةدئاف

 ادمعتم ىلع بذك نم” ثيدح ىف كلذ ىعدي نأ الإ «هدوجو زعي

 هاعدا ام اذك و «ع ونمم ةزعلا نم هاعدا امو .“رانلا نم هدعقم أوبتيلف

 دانسإلا لوأ نم ةرثكلا كلت ءاوتساو ءبذكلا ىلع مهقفاوت وأ مهؤطاوت عنتمي

 ةلادعلا نم ةرثكلا كلت لاوحأ نيبي مل نأب (لصألا ىف) رحآلاو طسوألاو

 سيل) ةرثكلا لاوحأ ىأ (ةيفيكلا هذه ىلع) رتاوتملا ىأ (هنأل) اهريغو
 ةحص نع هيف ثحبي دانسإلا ملع ذإ ءدانسإلا ملع ثحابم نم

 و لاحرلا تافص ثيح نم كرتي وأ هب لمعيل «هفعضو ' [ثيدحلا]
 نم هب لمعلا بجي لب «هلاجر نع ثحبي ال رتاوتملاو .ءادألا غيص
 نوكي امنإو ءةيثيحلا هذه نم داتسإلا ملع نم نوكي الف «"'”اهنع (ثحب ريغ

 بتك ىف طرتشا دق :ليق نإف .هب لمعلا بجيو «ملعلا بحوي هنأ ثيح نم

 ° اهوحراش هيلع در دق :انلق ؟رتاوتملا لاجر ىف ةلادعلا هقفلا

 ريسفتلا ىلع رتاوتملا لاثم نأ “”حالصلا نبا ركذ :ةدئاف)

 ىلع بذك نم” ثيدح ىف كلذ ىعدي نأ الإ «هدوحجو زعي مدقتملا

 .جو ط نم تبثملاو “دانسإلا” :لصألا يف عقو(١)

 يكاحلاك ليلقلا الإ نيثدحملا نم هركذي مل كلذلو” :۳۸/۳ ثيغملا حتف يف يواخسلا لاق(۲)

 “ .مزح نباو ربلادبع نباو «ةيافكلا لئاوأ يف بيطحلاو

 .ةداع نكمم نيباذكلا قافتا نأل ءبذكلاو عضولا نم مهتمالس طرتشت نأ دب ال نكل(7)

 .۲ ۲٤ص ثيدحلا مولع يف(؟)



o 

 قرطلا ةرثك ىلع عالطالا ةلق نع أشن كلذ نأ «مدعلا نم هريغ

 ىلع اؤطاوتي نأ ةداعلا داعبإل ةيضتقملا مهتافصو لاحرلا لاوحأو

 رتاوتملا نوك هب ررقي ام نسحأ نمو .اقافتا مهنم لصحي وأ «بذكلا

 ةلوادتملا ةروهشملا بتكلا نأ ثيداحألا ىف ةرثك دوحو ًادوحوم

 ىلإ اهتبسن ةحصب مهدنع ةعوطقملا ءابرغو اقرش ملعلا لهأ ىديأب

/ 00) , 7 

 عم دايدزا يف ' "تاور لزت مل مث ءةنحلاب مهل دوهشملا ةرشبمل يملا ةرشعلا

 مكح فالح تبثي ال ذإ ءلكشم ءانثتسالا :لاقي دق .هيف طورشلا عامتحا

 نم هاعدا امو) ! ىلع بذك نم ثيدح ىف ةزعلا مدع وهو «هنم ىنثتسملا

 أشن كلذ نأل «مدعلا نم هريغ هاعدا ام اذك و« «ع ونمم) ام نايب (ةزعلا

 مهتافصو لاجرلا لاوحأو قرطلا ةرثك ىلع عالطالا ةلق نع

 مهنم لصحي وأ ء«بذك ىلع اًوطاوتي نأ ةداعلا داعبإل ةيضتقملا

 ةيثيح نم دانسإلا ملع ثحابم نم سيل رتاوتملا نأب هيلع ع او (افافتا

 سيلو «بذكلا ىلع مهئطاوت مدع ديكاتل ركذ امنإ كلذ نأب هنع باجي دقو

 ةرثك نم لكل ةفص “ةيضتقملا” هلوقف .حيولتلا يف اذك ءرتاوتملا يف طرشب

 ادوجوم رتاوتملا نوك هب ررقي ام نسحأ نمو) لاحرلا لاوحأو قرطلا

 :دهزلا يف ة(١١76)ملسمو“ ف ىبنلا ىلع بذك نم مثإ باب :ملعلا ىف )١١١( يراخبلا هجرخأ(١)

 .ج نم هان و “ةيا ور :طو لصألا يف عقو(۲)

 .طرتشي ال ذإ :ج يف عقو(۳)



۳٦ 

 ًاددعت هقرط تددعتو «ثيدح جارخإ ىلع تعمتجا اذإ اهيفنصم

 ملعلا دافأ ءطورشلا رخآ ىلإ بذكلا ىلع مهئطاوت ةداعلا ليحت

 ةروهشملا بتكلا ىف كلذ لثمو «هلئاق ىلإ هتبسن ةحصب ىنيقيلا

 رثكأب ةروصحم قرط هلام :داحآلا ماسقأ لوأ وهو (ىناثلاو) .ريثك

 هحوضول كلذب ىمس «نيثدحملا دنع (روهشملا) وهو «نينثا نم

 كلذب ىمس ءءاهقفلا ةمئأ نم ةعامج (ىأر ىلع ضيفتسملا وهو)

 لهأ يديأب ةلوادتملا ةروهشملا بتكلا نأ ثيداحألا يف ةرثك دوحو

 اذإ اهيفنصم ىلإ اهتبسن ةحصب مهدنع ةعوطقملا ءابرغو اقرش ملعلا

 ةداعلا ليحت اددعت هقرط تددعتو «ثيدح جارخإ ىلع تعمتجا

 ةحصب ينيقيلا ملعلا دافأ ءهطورشلا رخآ ىلإ بذكلا ىلع مهئطاوت

 لكشتساو (ريثك ةروهشملا بتكلا يف كلذ لثمو .هلئاق ىلإ هتبسن

 ثدح نمو فيك ءاهتحصب ال «هلئاق ىلإ ةبسنلا درجمب عطقي امنإ هنأب هيلع

 !!بذكلا ىلع مهئطاوت ةداعلا ليحت اغلبم غلبي ال نيفنصملا بلاغ نم

 ةروهشملاو»
 رثكأب ةروصحم قرط هلام :-داحالا ماسقأ لوأ وهو ىناثلاو)

 هل امو” «يناثلا ربخ هنوكل ءواولا كرت رهاظلا (وهو) رثكأو ةثالث ىأ (نينثا نم

 نوكل (هحوضول كلذب يمس «نيثدحملا دنع روهشملا) “.خلا هيوري ۲ - : 7

 ىف ام ىلع ؛“روهشملا” هربح ءأدتبم “يناثلا” نأ رهظألا” ١: 57ص هحرش ىف يراقلا لاق(١)
 “وهو” داعأو «ماسقألا ل وأ نم لدب “قرط هل امو” «ةضرتعم ةلمحب “خلا ل وأ وهو” و «نتملا

 .لصفلا لوطل



¥ 

 ضيفتسملا نيب رياغ نم مهنمو .اضيف ضيفي ءاملا ضاف :نم هراشتنال

 روهشملاو ءءاوس هئاهتناو هئادتبا ىف نوكي ضيفتسملا نأب روهشملاو

 ثحابم نم سيلو «ىرخأ ةيفيك ىلع رياغ نم مهنمو .كلذ نم معأ
 «ةنسلألا ىلع رهتشا ام ىلعو ءانررح ام ىلع قلطي روهشملا مث .نفلا اذه

 .الصأ دانسإ هل دجوي ال ام لب ءادعاصف دحاو دانسإ هل ام لمشيف

 ءاهقفلا ةمئأ نم ةعامج يأر ىلع ضيفتسملا وهو) نينثا نم رثكأ هتاور

 نم لاس ىتح رثك اذإ (اضيف ضيفي ءاملا ضاف نم هراشتنال كلذب يمس
 ضيفتسملا نأب روهشملاو ضيفتسملا نيب رياغ نم مهنمو) “”يداول

 نم مهنمو "”.كلذ نم معأ روهشملاو ءءاوس هئاهتناو هئادتبا ىف نوكي
 هيف ثحبي ال هنأ رم امل (نفلا اذه ثحابم نم سيلو «ءىرحأ ةيفيك ىلع رياغ
 نودب لوبقلاب ةمألا هتقلت ام ضيفتسملا نأ "وهو .مهفعضو لاجرلا ةحص نع

 (”'هدحاو ىنعمب رتاوتملاو وه هنإ : لافقلا يفريصلا ركبوبأ لاق اذهلو «ددع رابتعا

 لمشيف «ةنسلألا ىلع رهتشا ام ىلعو ءانررح ام ىلع قلطي روهشملا مث)
 .' مالصأ دانسإ هل دجوي ال ام لب ءادعاصف دحاو دانسإ هلام

 .“يداولا بناح نم” :طو ج ىف(١)

 .نينثا نم رثكأ ةباحصلا نم هتاور نوكي نأ مهدنع روهشملا يف طرتشي ال هنأ ثيح نم(۲)

 هذه عضو فنصملا ناك ولف !*ىرخأ ةيفيك” ىلإ عحار ريمضلاو “وهو” خسنلا عيمج ىف اذك (۳)

 .ملعأ هّللاو ءادارم نيبأو ءاقسن نسحأ ناكل “نفلا اذه ثحابم نم سيلو” :نتملا ةرابع لبق ةرابعلا
 مامإلا :لوألا ءدحاوب اسيلو ءنامامإ امهف “لافقلاو ىفريصلا” باوصلاو «خسنلا عيمج ىف اذك(1)

 ةمالعلا :يناثلاو «ه'7 .٠ ىفوتملا «يدادغبلا ىعفاشلا يفريصلا هللادبع نب دمحم ركبوبأ ىلوصألا هيقفلا

 ه6 ىفوتملا ءريبكلا لافقلا ىعفاشلا ىشاشلا ليعامسإ نب ىلع نب دمحم ركب وبأ ىلوصألا هيقفلا

 ٠٤/٣. .a ثيغملا حتف(0)

 = :ليطابألاو فاعضلاو ناسحلاو حاحصلا نم ةنسلألا ىلع ةرهتشملا ثيداحألا هذه عمج دقو(1)



۲A۸ 

 كلذب يمسو «نينثا نع نينا نم لقأ هيوري ال نأ وهو (زيزعلا ثلاثلاو)

 .رخآ قيرط نم هئيجمب -يوق ىأ- زع هنوكل امإو «هدوجو ةلقل امإ

 نم يئابجلا يلعوبأ وهو ءهمعز نمل افالخ حيحصلل اطرش سيلو
 ءثيدحلا مولع يف هّللادبع يبأ مكاحلا مالك يموي هيلإو ءةلزتعملا
 ةلاهجلا مسا هنع لئازلا يباحصلا هيوري ىذلا وه حيحصلا” :لاق ثيح

 «ريرعلاز»
 (نينثا نع نينثا نم لقأ هيوري ال نأ وهو «زيزعلا :ثلاثلاو)

 وه” :' ”-يوونلاو حالص نبا هررقو- هدنم نبا لاقف ءزيزعلا ريسفت يف فلتحا

 صوصخو مومع روهشملا نيبو هنيب نوكي اذه ىلعف .“ةثالث وأ نانثا هيوري نأ

 دارملاو .نينثالاب زيزعلاو «ةثالثلاب روهشملا صاصتحا هريع ررحو ءهحو نم

 هتاقبط ضعب يف دحو ام لمشيف «نينثا نم لقأ نع نينثا نم لقأ هيوري ال نأ
 راتحاو .دجوي داكي ال طقف نينثا نع طقف نينثا ةياور “يلوت ذإ «رثكأف ةثالث

 .“طقف امهب وأ” : قبس اميف هلوق هيلع لدي «ريخألا بهذملا فنصملا

 هئيجمب -يوق ىأ- رع هنوكل امإو «هدوجو ةلقل امإ كلذب يمسو)

 ا

 مولع ىف هّللادبع ىبأ مكاحلا مالك يموي هيلإو «ةلزتعملا نم يئابجلا

 يواخسلا باتك و ءامهريغو “ءافخلا فشك ” يف ينولجعلاو “ةنسحلا دصاقملا” ىف يواخسلا =

 .ع وضوملا اذه ىف باتك عمجأ

 ٠۸١/١. يوارلا بيردت عم بيرقتلاو ۲۲۳ص ثيدحلا مولع رظنا(١)

 ٠۹۷. ص يىراقلا حرش ىف امك «عباتتلا يأ “يلاوت” باوصلاو «خسنلا عيمج ىف اذك (۲)



۳۹ 

 ةداهشلاك انتقو ىلإ ثيدحلا لهأ هلوادتي مث «نايوار هل نوكي نأب

 نأب يراخبلا حرش يف يبرعلا نب ركبوبأ ىضاقلا حرصو.“ةداهشلا ىلع

 هنع لئازلا يباحصلا هيوري ىذلا وه حيحصلا” :لاق ثيح «ثيدحلا

 انتقو ىلإ ثيدحلا لهأ هلوادتي مث «نايوار هل نوكي نأب ةلاهجلا مسا

 نوكي نأب ةداهشلا ىلع ةداهشلا لوادتك يأ (“ةداهشلا ىلع ةداهشلاك

 مالك نأل “يم وي" لاق امنإ :هنع لقن اميف لاق .نايوار امهنم دحاو لكل

 هل نوكي نأ” هلوق يف ريمضلا نوكي نأ :امهدحأ «نيلامتحا لمتحي مكاحلا

 «عم ىنعمب “ن وکی نأب” هلوق يف ءابلا نوكيو «حيحصلا ىلإ اعجار “نايوار

 هاورو «نايوار ةياورلاب روهشملا يباحصلا نع هاور يذلا حيحصلا اذه ىلعف

 يباحصلا ىلإ اعحار ريمضلا نوكي نأ :ىناثلاو .اذكهو ءةعبرأ نييوارلا نيذه نع

 نإو «نايوار هل نوكي نأب روهشملا يباحصلا هاور يذلا حيحصلا اذه ىلعف

 نإو «نايوار هنع يوري نم لكل كلذكو ءامهدحأ هنع ثيدحلا يوري ناك

 .۷۷ص مك احلل ثيدحلا مولع ةفرعم(١)

 . ىتأيس امك “نایعبات هنع يوري نأ وهو” :لاق امنإ “نوکی نأب” مكاحلا مالك يف سيل(؟)

 صن كيلإو ءالوأ فنصملا هركذ ام الصأ لمتحي ال مكاحلا مالك نأل «ءنيعتملا لب ءرهظألا وه اذه(

 ل هللا لوسر نع هيوري نأ حيحصلا ثيدحلا ةفصو” :۷۷ص ثيدحلا مولع ةفرعم ىف لاق «همالك
 ىلإ لوبقلاب ثيدحلا لهأ هلوادتي مث «نالدع نايعبات هنع يوري نأ وهو ءةلاهجلا مسا هنع لئاز يباحص

 نأ نايب مكاحلا دارم نإ :ةدغوبأ حاتفلا دبع خيشلا لاق .ها “.ةداهشلا ىلع ةداهشلاك اذه انتقو

 ىف ةرهشلا ةمالعو «نيلوهجم ريغ نيروهشم ةقبط لك يف هتاور نوكت نأ هيف طرتشي حيحصلا ثيدحلا
 ةمالعف يعباتلا نع يوارلا امأو ءيعباتلا يف كلذكو «نانثا هنع ىور نمم نوكي نأ يباحصلا يوارلا

 هضرغ نأ نم لمأتلا دنع مكاحلا ةرابع لمتحت الو .نينثا نم رثك أ هنع ىور نمم نوكي نأ هيف ةرهشلا
 حاتفلادبع خيشلا تاقيلعت نم اصخلم ىهتنا .ئطاخ مهف اذه «نيعملا ثيدحلل ةاورلا ددعت طارتشا

 ٠. 54ص يونكلل ينامألا رفظ ىلع ةدغوبأ
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 ءرظن هيف باوجب كلذ نم هيلع دروأ امع باحأو «يراخبلا طرش كلذ

 الإ رمع نع هوري مل «درف تاينلاب لامعألا ثيدح :ليق نإف” :لاق هنأل

 ال ولو «ةباحصلا ةرضحب ربنملا ىلع رمع هب بطح دق :انلق ؟ةمقلع

 اوتكس مهنوك نم مزلي ال هنأب بقعتو «لاق اذك “!هوركنأل هنوفرعي مهنأ

 يف عنم ؛#طرمع يف ملس ول اذه نأبو «هريغ نم هوعمس اونوكي نأ هنع
 ىيحي درفت مث «ةمقلع نع هب ميهاربإ نب دمحم درفت مث «هنع ةمقلع درفت

 .نيثدحملا دنع فورعملا حيحصلا وه ام ىلع ءدمحم نع هب ديعس نبا

 ةياورلاو ثيدحلاب نيروهشم موق نع هرودصب ثيدحلا كلذ راهتشاو «ةاورلا

 ' "(نب] ركبوبأ يضاقلا حرصو) .ةياورلاو ثيدحلاب نيروهشملا نع
 ءيراخبلا طرش) زيزعلا يأ (كلذ نأب يراخبلا حرش يف يبرعلا

 :ليق نإف” :لاق هنأل ءرظن هيف باوجب كلذ نم هيلع دروأ امع باحأو

 دق انلق ؟ةمقلع الإ رمع نع هوري مل «درف (7«تاينلاب لامعألا” ثيدح

 هنوفرعي مهنأ ال ولو «ةباحصلا ةرضحب ربنملا ىلع رمع هب بطخ

 اذإ لجرلا تبقعت نم هيلع ضرتعا يأ (بقعتو «لاق اذك “!هوركنأل
 اونوكي نأ هنع اوتكس مهنوك نم مزلي ال هنأب) هنم ناك بنذب هتذحأ

 ةمقلع درفت يف عنم رمع ىف ملس ول اذه نأبو «هريغ نم هوعمس
 ا طا سلا م س ا« (5)

 نب ىيحي درفت مث «ةمقلع نع هب ميهاربإ نب دمحم درفت من [هنع]

 | .لصألا نم طقس دقو .طو ج نم(١)

 ملسمو هي هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك باب :يحولا ءدب ىف )١( يراخبلا هجرخأ(؟)
 .كترمع ثيدح نم ةينلاب لامعألا امنإ :ط هلوق باب :ةرامإلا ىف (44707)

 .ج نم( ۳)
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 ريغ يف هباوح ملسن ال اذكو .اهب ربتعي ال تاعباتم مهل تدرو دقو

 ام نالطب يف يضاقلا يفكي ناك دقلو :ديشر نبا لاق .رمع ثيدح

 نابح نبا ىعداو .هيف روكذم ثيدح لوا ىراخبلا طرش هنأ ىعدا

 دجوي ال ىهتني نأ ىلإ نينثا نع نينثا ةياور نإ” :لاقف «هاوعد ضيقن
 ىهتني نأ ىلإ طقف نينثا نع طقف نينثا ةياور نأ دارأ نإ :تلق .“الصأ

 (نيتدحملا دنع فورعملا حيحصلا وه ام ىلع دمحم نع هب ديعس

 هنأ عم ملس ولو «هريغ نم هوعمس مهنأ مهتوكس نم مزلي ال هنأ ملسن ال ينعي

 «هيف انمالك يذلا هريغو ةمقلع درفت مدع ملسن الف «هيف نحن اميف هل لحدم ال

 مهل تدرو ' 'دقو) هعفدو هدرفت نأش يف هانعم “ةمقلع درفت يف عنم” هلوقف

 مهل تدرو دق :لاقي نأ وهو ءلاؤس باوج ' "اهب ربتعي ال تاعباتم

 اهيف امل ةربتعم ريغ تاعباتملا كلت نأب باجأ ؟درفت مهل نوكي الف تاعباتم

 هب بطخي ال امم رمع ثيدح ريغ يف هباوج ملسن ال (اذك و) فعضلا نم

 يضاقلا يفكي ناك دقلو) :ءارلا مضب (ديشر نبا لاق) ةباحصلا ةرضحب

 لوأ يراخبلا طرش) ام نم لدب وهو «زيزعلا نأ (هنأ ىعدا ام نالطب ىف

 «ىون ام ئرما لكل امنإو «تاينلاب لامعألا امنإ” وهو (هيف روكذم ثيدح

 تناك نمو «هلوسرو هّللا ىلإ هترجهف هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف

 ٠ “.هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهحكني ةأرما ىلإ وأ اهبيصي ايند ىلإ هترجه

 ضيقن) ةددشملا ةدحوملابو ةلمهملا ءاحلا رسكب (نابح نبا ىعداو)

 .“دقفو" ىلإ لصألا ىف فرح ١١(
 ١١1/١. حتفلا ىف ظفاحلا هلاق «ةلولعم قرط نم امهريغو هدنم نباو ىنطق رادلا اهاور(؟)

 !هلوأ ىف هجرخي نأ نع الضف هباتك عيمج ىف ظفللا اذهب هجرخي مل يراخبلا نإف «دقتني امم اذه()
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 اهانررح يتلا زيزعلا ةروص امأو «ملسي نأ نكميف الصأ دحوي ال

 هاور ام :هلاثمو «نينثا نم لقأ نع نينثا نم لقأ هيوري ال نأب «ةدوحومف
 نأ ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلاو «سنأ ثيدح نم ناخيشلا

 هدلاو نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال” :لاق كي هللا لوسر

 «بيهص نب زيزعلا دبعو ةداتق سنأ نع هاورو .ثيدحلا “ ا هدلوو

 ةيلع نب ليعامسإ زيزعلا دبع نع هاورو ءديعسو ةبعش ةداتق نع هاورو

 .“الصأ دح وي ال ىهتني نأ ىلإ ني نينلا نع نينا ةياور نإ” :لاقف ءهاوعد

 نكميف الصأ دح وي ال طقف نينثا نع طقف نينثا ةياور نأ دارأ نإ :تلق

 هيوري ال نأب ةدوجومف ' "اهانزّوج يتلا زيزعلا ةروص امأو «ملسي نأ

 يراخبلا يأ (ناخيشلا هاور ام هلاثم «نينثا نم لقأ نع نينثا نم لقأ

 نأ ' ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلاو “ 'سنأ ثيدح نم) ملسمو

 لاو نم هبا بحأ نوكأ ىنح مكدحأ نمؤيال":لاق ل هللا لوسر

 بح دارملاو .' ”“نيعمجأ سانلاو” :ثيدحلا رخآ (ثيدحلا “......هدلوو

 بح نأل «عبطلا بح ال ءداقتعالا نم لصاحلا ناميإلا ىلإ دنتسملا رايتخالا

 ال ىنعملاو .ةعاطتسالا نع جراخ عبطلا يف زوكرم هدلوو هسفن ناسنإلا

 هيف ناك نإو ءياضر هاوه ىلع رثؤيو «هسفن يتعاط يف يدفي ىتح يب قدصي

 ةداتق نع هاورو ءبيهص نب زيزعلا دبعو ةداتق سنأ نع هاورو) .هكاله
 .نتملا خسنل قفاوم وهو «“اهانررح” :ج يفو .طو لصألا يفاذك(١)

 )١75( ملسمو «ناميإلا نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا بح باب :ناميإلا يف )١5( يراخبلا هجرخأ(١)
 .ملسو هيلع هّللا ىلص لوسرلا ةبحم بوح و باب :ناميإلا يف

 .ناميإلا نم ملسو هيلع هّللا ىلص لوسرلا بح باب :ناميإلا يف ١( 4) يراخبلا هحرخأ(؟)
 .هدحو سنأ ثيدح يف وه امنإ «ةريره يبأ ثيدح يف تسيل ةدايزلا هذه( )٤
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 - درفتي ام وهو (بيرغلا :عبارلاو) .ةعامج لك نع هاورو .ثراولا دبعو

 ام ىلع ءدنسلا نم هب درفتلا عقو عضوم يأ ىف ءدحاو صخش هتياورب

 ماسقألا يأ (اهلك و).يبسنلا بيرغلاو قلطملا بيرغلا هيلإ مسقيس

 لكل لاقيو (داحآ) رتاوتملا وهو (لوألا ىوس) ةروكذملا ةعبرألا

 داحآلا يف يأ (اهيفو) .رتاوتلا طورش عمجي مل ام :حالطصالا ىفو

 «ثراولا دبعو ةيلع نب ليعامسإ زيزعلا دبع نع هاورو «ديعسو ةبعش

 .(ةعامج لك نع هاورو

  بيرغلاإ#

 .(يبسنلا بيرغلاو قلطملا

 «دحاولا ربخإ

 وهو- لوألا ىوس ةروكذملا ةعبرألا ماسقألا يأ اهلكو)
 يف دحاولا ربخو ءدحاو ربخ :اهنم دحاو لكل لاقيو ءداحآ -رتاوتملا

 طورش عمجي مل ام :حالطصالا يف و ءدحاو صخش هيوري ام :ةغللا

 .(رتاوتلا

 .نتملا خسنل قفاوم وهو «دنسلا نم :طو ج ىف )١(

 .ةباحصلا :لصألا ىف عقوو .طو ج نم(۲)
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 (دودرملا) اهيف (و) ءروهمجلا دنع هب لمعلا بجي ام وهو (لوبقملا)

 ىلع اهب لالدتسالا فقوتل) هب ربخملا قدص حجري مل يذلا وهو

 ءلوبقم هلكف «رتاوتملا وهو (لوألا نود اهتاور لاوحأ نع ثحبلا
 امنإ نكل «داحآلا رابخأ نم هريغ فالحب «هربخم قدصب عطقلا هتدافإل

 لوبقلا ةفص لصأ اهيف دجوي نأ امإ اهنأل ءاهنم لوبقملاب لمعلا بجو

 دودرملاو لوبقملا#

 ةفص ' 'اهيف دجوي ام وهو (لوبقملا :-داحآلا يف يأ- اهيفو)

 (روهمجلا دنع هب لمعلا بجي ام وهو) هقدصو ىوارلا ةلادع يأ «لوبقلا

 عامجإل ءدؤاد نباو ةضفارلاو يناساقلل افالخ ءروهمجلا دنع بجاو وه يأ

 دحاولا ربخب لالدتسالا نم مهنع لقن ام ليلدب «هيلع نيعباتلاو ةباحصلا

 دعب ةرم كلذ رركت دقو ءىصحت داكت ال يتلا ةفلتخملا عئاقولا ىف هب مهلمعو

 بجوي كلذو «لقن الإو ءدحأ مهيلع ركني ملو «مهنيب عاذو عاشو «ىرخأ

 مل يذلا وهو ءدودرملا اهيفو) .حيرصلا لوقلاك مهقافتاب ىداعلا ملعلا

 ىلع بلغ نأب هبذك ححر ءاوس «ةدحوملا رسكب (هب ربخملا قدص حجري
 ءرهاظف لوألا امأ ءدودرم امهنم لكف «هبذك الو هقدص ححري مل وأهبذك نظلا

 (اهب لالدتسالا فقوتل) «ىيجيس امك دودرملا مكح يف هنألف يناثلا امأو

 رتاوتملا وهو «لوألا نود اهتاور لاوحأ نع ثحبلا ىلع) داحآلاب يأ
 هريغ فالحب «هربخم قدصب عطقلا '''هتدافال لوبقم) لوألا يأ (هلكف

 يأ (اهنأل اهنم لوبقملاب لمعلا بجو امنإ نكل ءداحآلا رابخأ نم

 .طو ج نم تبثملاو «عطقلا ةدافإل :لصألا يف عقو(۲)
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 بذك توبث وهو - درلا ةفص لصأ وأ «- لقانلا قدص توبث وهو

 هلقان قدص توبثل ربخلا قدص نظلا ىلع بلغي لوألاف ءالوأ -لقانلا
 هلقان بذك توبثل ربخلا بذك نظلا ىلع بلغي :ىناثلاو «هب ذ يف

 ءهب قحتلا نيمسقلا دحأب هقحلت ةنيرق تدحو نإ :ثلاثلاو «حرطيف

 توبثل ال ءدودرملاك راص هب لمعلا نع فقوت اذإو ءهيف فقوتيف الإو
 .ملعأ هّللاو ءلوبقلا بحوت ةفص هيف دحوي مل هنوكل لب «درلا ةفص

 زيزعو روهشم ىلإ ةمسقنملا داحآلا رابخأ يف يأ (اهيف عقي دقو)

 ىبأ نمل افالح (راتخملا ىلع نئارقلاب يرظنلا ملعلا ديفي ام) بيرغو
 هدّيق ملعلا قالطإ زوج نم نأل ءيظفل قيقحتلا يف فالخلاو «كلذ

 قدص توبث وهو- لوبقلا ةفص لصأ اهيف دحج وي نأ امإ) داحآلا رابخأ

 لوألاف ءالوأ «-لقانلا بذك توبث وهو- درلا ةفص لصأ وأ «-لقانلا

 ماقم رهظملا ةماقإ ليبق نم وهف «هقدص ىأ (ربخلا قدص نظلا ىلع بلغي

 هب ذحويف «هلقان قدص توبثل) ربخلا بذك :هلوق يف اذكو ءرمضملا

 «حرطيف ءهلقان بذك توبثل ءربخلا بذك نظلا ىلع بلغي :يناثلاو

 الإو ءهب قحتلا نيمسقلا دحأب هقحلت ةنيرق تدحو نإ :ثلاثلاو

 ةفص توبثل ال «دودرملاك راص هب لمعلا نع فقوت اذإو ءهيف فقوتيف
 (.ملعأ هّللاو «لوبقلا بحوت ةفص هيف دحوي مل هنوكل لب ءدرلا

 يرظنلا ملعلا لوصحو» بالقرائن« 
 روهشم ىلإ ةمسقنملا داحالا رابخأ يف يأ- اهيف عقي دقو)

 افالح «راتخملا ىلع نئارقلاب يرظنلا ملعلا ديفي ام -بيرغو زيزعو
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 صح قالطإلا ىبأ نمو «لالدتسالا نع لصاحلا وهو ءايرظن هنوكب
 فتحا ام نأ ىفني ال هنكل «ينظ هدنع هادع امو «رتاوتملاب ملعلا ظفل

 لاقف ؟الوأ ينيقيلا ملعلا ديفي له دحاولا ربح يف فلتحا (كلذ ىبأ نمل

 دمحأ لاقف اوفلتحا مث ءالوأ هنيرق هيلإ مضنا ءاوس اقلطم هب ملعلا لصحي :موق

 لصح دحاولا ربخ لصح املك يأ «درطيو ةنيرق الب هب ملعلا لصحي :لوق ىف

 ديفي هنأ راتخملاو «ةنيرق الب هب ملعلا لصحي دق يأ ءدرطي ال :موق لاقو ءملعلا

 ىلع ٍفرشم هل ٍدلو تومب ُكِلَم ربخأ ول هنأ كلذو «نئارقلا مامضناب ملعلا

 لاح ىلع تاردخملا جورحخو ةزانجو خارص نم نئارقلا هيلإ مضناو «توملا

 انإف < ”[هتكلمم] رباكأو  كلملا اذكو «هلثم توم نود ةداتعم ريغ ةركنم

 انادجو انسفنأ نم كلذ دجن «دلولا توم هب ملعنو «ربخلا كلذ ةحصب عطقن

 ءربخلاب لصحي ال ةمث ملعلا نأب هيلع ضرتعاو .كشلا هيلإ قرطتي ال ايرورض

 ربخلاب لصح هنأ باوجلاو !لجّولا لجوو لجخلا لجخب ملعلاك نئارقلاب لب

 ديفي ال :موق لاقو .رخآ صخش توم انزوجل ربخلا الول ذإ «نئارقلا ةميمضب

 ىلع مكليلد :اولاقف «نظلا ديفت اهنأو ءالوأ نئآرقلا عم ناك ءاوس ءاقلطم ملعلا

 ناصخش ربخأ اذإ نيمولعملا ضقانت موزل وهو- ةنيرق الب ملعلل هتدافإ عانتما

 !اضيأ انه نيمولعملا ضقانت موزلل ةنيرقب هل اديفم هنوك ىبأي -نيضقانتم نيرمأب

 ةيضق يف لصح اذإ كلذ نأل «نئارقلا عم ربخلا يف ىتأتت ال اهنأ باوجلاو

 «يظفل قيقحتلا يف فالحلاو) ءةداع اهضيقن يف هلثم لصحي نأ عنتما

 ءلالدتسالا نع لصاحلا وهو ءايرظن هنوكب هديق ملعلا قالطإ زوج نم نأل

 .طو ج نم تبثملاو “ةكلمم” :لصألا يف(١)
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 اهنم «عاونأ نئارقلاب فتحملا ربخلاو .اهنع الح امم ححرأ نئارقلاب

 هنإف ءرتاوتلا دح غلبي مل امم امهيحيحص يف ناخيشلا هحرحأ ام

 زييمت يف امهمدقتو ءناشلا اذه يف امهتلالح :اهنم «نئارق هب فتحا

 يقلتلا اذهو «لوبقلاب امهيباتكل ءاملعلا يقلتو ءامهريغ ىلع حيحصلا

 رتاوتلا نع ةرصاقلا قرطلا ةرثك درجم نم ملعلا ةدافإ ىف ىوقأ هدحو

 ءينظ هدنع هادع امو «رتاوتملاب ملعلا ظفل صح قالطإلا ىبأ نمو

 نم نأ ينعي (اهنع الخ امم ححرأ نئارقلاب فتحا ام نأ ىفني ال نكل

 يف رظنلاب دافتسملا يرظنلا ملعلا ديفي هنأ دارأ ملعلا ديفي دحاولا ربح نأب لاق

 ديفي ال هنأب لاق نمو «نئارقلا يف رظنلا نودب داحالا ربخ سفنب ال «نئارقلا

 ديفي ال نئارقلا نودب هنأ دارأ نظلا الإ ديفي ال دحاولا ربحو «رتاوتملا الإ ملعلا

 نع ىقرتي ثيحب «هادع امم ححرأ نئارقلاب فتحا ام نأ يفني الو «نظلا الإ

 نيقيرفلا نم لك بهذم تملع دقو اذه .ملعلا ةدافإ ىلإ نظلا ةدافإ ةبترم

 أ "".يونعم امهنيب عازتلا نأ ىلع لدي وهو «مهليلدو

 ناخيشلا هجرخأ ام :اهنم :عاونأ نئارقلاب فتحملا ربخلاو)

 :اهنم «نئارق هب فتحا هنإف «رتاوتلا دح غلبي مل امم امهيحيحص ىف

 ىلع) هريغ نع (حيحصلا زيمت يف امهمدقتو «نأشلا اذه يف امهتلالج

 ىوقأ هدحو يقلتلا اذهو «لوبقلاب امهيباتكل ءاملعلا يقلتو ءامهريغ

 غلبي مل يأ (رتاوتلا نع ةرصاقلا قرطلا ةرثك درجم نم ملعلا ةدافإ يف

 ملعلاو ءهتحصب ع وطقم ناخيشلا هجرخأ ام :حالصلا نبا لاق «رتاوتلا دح

 (١؟17١ص يراقلا حرش) قيقحتلا اذه فالح قيقحتلا :اغبولطق نب مساق ةمالعلا لاق كلذلو(١)



 5 + هم من دم سهم همم يو دو وه هاو ها يو هاه د ساس هج و ساس ساه تت ان نك دس سهره 58 سجاش عه ساس تقاس نا سه هاه ك ه سه همن م ا هاروا سه مه سوو عاشر ثاقاس قش ناس دوهاسع ساوهاس يده و سا ساه ناس ناس وه سامأس © سس اس سس

 الإ هلصأ ىف ديفيال هنأب ًاجتحم كلذ ىفن نمل افالح «هب عقاو يرظنلا ىنيقيلا

 دق نظلاو «نظلاب لمعلا مهيلع بجي هنأل لوبقلاب ةمألا هتقلت امنإو «نظلا

 يذلا بهذملا نأ یل ناب مث ءأيوق هبسحأو اذه ىلإ ليمأ تنك دقو .عيطخي

 ةمالاو «ئطخي ال أطخلا نم موصعم وه نم نظ نأل «حيحصلا وه الوأ هانرتحا

 (MW) ع

 ىلع ئنتبملا عامحإلا ناك [اذهل] و ءأطخلا نم ةموصعم اهعامجإ ىف
 ءاملعلا تاعامجا رثكأو ءاهب عوطقم -سايقلا ةدنتسم يأ- داهتحالا

 . . (Y) ےس
 نوققحملا هلاق ام فالح حالصلا نبا هركذ ام :يوونلا لاق . كلذك

 )۳ 5 ٤
 [ديفت] امنإ ةرتاوتمب تسيل ىتلا نيحيحصلا ثيداحأ :اولاق مهناف «نورثكألاو

 يراحبلا نيب قرف الو «ررقت ام ىلع نظلا ديفت امنإ داحالاو ءداحآ اهنإف «نظلا

 نم امهيف امب لمعلا بوحو دافأ امنإ ةمألا ىقلتو ءكلذ يف امهريغو ملسمو

 هيف دجويو ءرظني ىتح هب لمعي الف امهريغ فالخب «هیف رظنلا ىلع فقوت ريغ
 : ل 05 1

(Ml .نبا نع حالصلا نبا ةلاقم طيلغت ىكحو .' ةيبنلا مالك هنأب عطقلا ىلع 5 0  
 نمو «فنصملا حالصلا نبال رصتناو < ”مالسلا دبع نبا هباع اذك و « ”ناهرب ۷ 1

 .حالصلا نبا ةمدقمو طو ج نم هانتبثأ امو “اده :لصألا يف عقو(١)

 ۲ 4 ص حالصلا نبال ثيدحلا مولع(؟١

 .ملسم حرشو ج نم تبثملاو “ديفي” :طو لصألا يف عقو(۳)

 ."حيحصلا ط ورش هيف دج وتو” :ملسم حرش يفو )٤(

 ۔۱۸۳/۱١٤۱۸ يوونلل ملسم حيحص حرش نم اصخلم(5)

 ١85/1١. ردصملا سفن(19

 بهذم وهو«هتحصب كلذ ىضتقا ثيدحب تلمع اذإ ةمألا نأ نوري ةلزتعملا ضعب نإ” :لاق ثيح(حال)

 (۱۷۲ ص 2 الط صالا نساحم) .“ئدر
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 ءنيباتكلا يف امم ظافحلا نم دحأ هدقتني مل امب صتخي اذه نأ الإ

 هجحّرخ ام ةدافإب حرص نمم :لاقو «' 'ةيميت نبال اعبت '”ينيقلبلا هخيش هلبق

 ثيدحلا ةمئأ نمو «ينيئارفسإلا قاحسإ وبأ ذاتسألا يرظنلا ملعلا ناخيشلا

 رهاط نبا قحلأ لب ءامهريغو رهاط نب لضفلا وبأو يديمحلا هللا دبع وبأ

 امم امهريغ ىف سيل ام نئارقلا نم امهيف اضيأو .امهطرش ىلع ناك ام كلذب

 يف امهمدقتو «ملعلا يف امهمدق خوسرو امهردق ةلالحج ىهو «ملعلا بح وي

 يف بتارملا ىلعأ امهغولبو «هريغ نم حيحصلا زيمت ةدوحجو ةعانصلاب ةفرعملا

 نيب قرفيف ذكيحو .لوبقلاب امهيباتك يقلتو ءامهتقو يف ةمامإلاو داهتحالا
 «هريغو ملاعلا هيف كرتشي د يرورض كلذ يف ملعلا نأب امهداحآ نيبو رتاوتملا

 لاوحأب ملاعلا هيف رحبتملا ثيدحلاب ملاعلل الإ لصحي ال يرظن اذه يفو

 يفني ال كلذ قدصب ملعلا هل لصحي ال هريغ نوك و «للعلا ىلع علطملا ةاورلا

 ظافحلا نم دحأ) هفيزي مل ىأ (هدقتني مل امب صتخي اذه نأ الإ) هل هلوصح

 ءحالصلا نبا هانثتسا امك يقلتلا ىلع عامجإلا دقفل (نيباتكلا يف عقو امم

 ءهريغو ينطقرادلاك ظافحلا ضعب اهيلع ملكت ةريسي فرحأ ىوس :لاق ثيح

 لاق .“ ثيدح يتئام ىلع ديزت يهو :يواخسلا لاق . ٠ ةفورعم يهو

 يقارعلا هدرفأ امك ينعي :يواخسلا لاق «نورخآ اهنع باحأ هنإ :يوونلا

 ةمدقم يف ' "انخيش لفكتو ءاهضييبت لبق هتدوسم تمدع "”فيلأت ىف
 . ۷۲٠ص ىنيقلبلل حالطصالا نساحم :رظنا(١١

 . ٤۹۰٤۸/۱٩۸ ةيميت نبا ىواتف ع ومجم :رظنا(۲)
 .ريسيب اذه دعب هلاق ءرجح نبا ظفاحلا ىأ(79

 75 ص حالصلا نبال ثيدحلا مولع( )٤

 57/١. ىواحخسلل ثيغملا حتف(5)

 .75ص حاضيإلاو دييقتلا يف اذه هفيلأت ىقارعلا ركذ دقو (5)
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 حيجرتال ثيح نيباتكلا يف عقو امم هيلولدم نيب فلاختلا عقي مل امبو

 حيجرت ريغ نم امهقدصب ملعلا ناضقانتملا ديفي نأ ةلاحتسال

 ميلست ىلع لصاح عامجالاف كلذ ادع امو ءرخآلا ىلع امهدحأل

 هتحص ىلع ال هب لمعلا بوجو ىلع اوقفتا امنإ :ليق نإف .هتحص

 حص ام لكب لمعلا بوجو ىلع نوقفتم مهنأ عنملا دنسو «هانعنم
 !ةيزم اذه يف نيحيحصلل قبي ملف «ناخيشلا هجرخي مل ولو
 .ةحصلا سفن ىلإ عجري اميف ةيزم امهل نأ ىلع لصاح عامحإلاو
 عقي مل امبو) لسم يف امب يقارعلا يلولاو كلذ نم هيف امب ''”يرابل
 ةلاحتسال حيجرت ال ثيح «نيباتكلا يف عقو امم هيلولدم نيب فلاحتلا

 ىلع امهدحأل حيحرت ريغ نم امهقدصل ملعلا ناضقانتملا ديفي نأ

 عقو امو ظافحلا نم دحأ هدقتنا امم ادع ام يأ (كلذ ادعامو ءرخآلا

 :ليق نإف .هتحص ميلست ىلع لصاح ع امجالاف) هيلولدم نيب فلاختلا

 عنملا دنسو «هانعنم هتحص ىلع ال هب لمعلا بوحو ىلع اوقفتا امنإ

 هجرخي مل ولو حص ام لكب لمعلا بوحو ىلع نوقفتم مهنأ
 ىلع لصاح عامجاإلاو !ةيزم اذه ىف نيحيحصلل قبي ملف «ناخيشلا

 ملسن ال انأ لاؤسلا ريرقت (ةحصلا سفن ىلإ عحري اميف ةيزم امهل نأ

 اهنم نماثلا لصفلا ىف ةروكذم ةبوحألا هذهو .يراسلا يدهب ةامسملا هل يراخبلا حرش ةمدقم يأ(١)

١ A LRج  

 افلؤم  يقارعلا ظفاحلا يأ - مظانلا درفأو” :يلي امك 07/١ ثيغملا حتف يف يواخسلا مالك صن( ۲)

 يوونلاو «هنم هصخي امب يراخبلا حرش ةمدقم يف انخيش لفكتو ءاهضييبت لبق هتدوسم تمدع «كلذل
 -يقارعلا ظفاحلا نبا-يقارعلا نيدلا يلو ةعرز يبأ باتك امأ .ها “.هنم هصخي امب ملسم حرش يف

 نونظلا ق E “)نع 20 نيحيحصلا ثيداحأ نم فعض ام باتك” :همساف

 .7١١/ه0 نونظلا فشك نم نيفراعلا ةيده ًاضيأ رظناو ء١ ۲/٤١



 ١ه

 ذاتسألا يرظنلا ملعلا ناخيشلا هجرح ام ةدافإب حرص نممو

 يديمُحلا هللا دبع وبأ ثيدحلا ةمئأ نمو «ينيارفسإلا قاحسإوبأ

 وهو «هب لمعلا بوجو ىلع عامحإلا امنإو «كلذ ادعام ةحص ىلع عامجإلا

 نوقفتم مهنأ باوجلا ريرقتو .املسم هتحص نوكو «هتحصب عطقلا مزلتسي ال

 اذه يفو ءامهريغ وأ ناخيشلا هجرخ ءاوس «حص ام لكب لمعلا بوجو ىلع

 نأ عم «هريغ ىلع هل ةيزم ال ءءاوس امهريغو ناخيشلا هجرحخأام عامجإلا

 عامجإلا مزلتسي عامجإلا اذهف !امهريغ ىلع ةيزم امهل نأ ىلع عامحإلا

 هركذ ام هيلع دري هنأ الإ !عامحإلا اذه ققحتي مل الإو ءهاجرحأ ام ةحص ىلع

 لكبو كلذ ادع امب لمعلا بوجو ىلع نوقفتم مهنأ راتخن انأ وهو ءفنصملا

 ةيزملا دارملا نوكي نأ لمتحي هنأل «نيحيحصلل ةيزملا مدع مزلي الو ءحص ام

 عامجإلا يفتني ىتح ةيزملا ءافتنا مزلي الف «حيحصلا حصأ امهثيداحأ نوك يف

 لومحم عفدلا ىنعمب عنملاف .لوبقلا ىقلت ىلع عامحإلا يغبنيف ءةيزملا ىلع

 بلط وهو «ةرظانملا بابرأ دنع حلطصملا وه ام ىلع ال «يوغللا هانعم ىلع
 هجرحخ ام هدافاب حرص نممو) .عنملا ىلع هحوتي ال عنملا اذإ ءليلدلا

 نب دمحم نب ميهاربإ (قاحسإ وبأ ذاتسألا يرظنلا ملعلا ناخيشلا

 نيسلا نوكسو ةزمهلا رسكب- ' ”نيارفسإ ىلإ ةبسن (ينيارفسإلا) ميهاربإ
 ةدلب :-نون اهدعبو ةيناتحتلا ءايلا رسكو ةلمهملا ءارلاو ءافلا حتفو ةلمهملا

 ةمئأ نمو) ناحرح ىلإ قيرطلا فصتنم يف روباسين يحاونب ناسارخب

 ىلإ ةبسن ريغصتلاب «يبطرقلا يسلدنألا (يديمحلا هللا دبع وبأ ثيدحلا

 ةلمهملا ءاحلا مضب «ىزعلا دبع نب دسألا نم نطب :ديمح ىلإ وأ «ىلعألا هدح

 .نيئايب “نييارفسإ” ۷۳/١: عالطالا دصارمو ١71/١ باسنألا يفو )١(
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 ةروكذملا ةيزملا :لاقي نأ لمتحيو .امهريغو رهاط نب لضفلا وبأو
 قرط هل تناك اذإ روهشملا اهنمو .ثيدحلا حصأ امهثيداحأ نوك

 ملعلا هتدافإب حرص نممو .للعلاو ةاورلا فعض نم ةملاس ةنيابم

 كروف نب ركبوبأ ذاتسألاو يدادغبلا روصنم وبأ ذاتسألا يرظنلا

 نوكي ال ثيح نينقتملا ظافحلا ةمئألاب لسلسملا اهنمو .امهريغو

 هريغ هيف هكراشيو ءالثم لبنح نب دمحأ هيوري يذلا ثيدحلاك ءابيرغ
 ملعلا ديفي هنإف ءسنأ نب كلام نع هريغ هيف هكراشيو «يعفاشلا نع

 تافصلا نم مهيف نأو «هتاور ةلالح ةهج نم لالدتسالاب هعماس دنع

 الو مهريغ نم ريثكلا ددعلا ماقم موقي ام لوبقلل ةبحوملا ةقئاللا

 ةروكذملا ةيزملا :لاقي نأ لمتحيو .امهريغو رهاط نب لضفلا وبأو)

 (حيحصلا حصأ امهثيداحأ نوك

 فعض نم ةملاس ةنئابتم قرط هل تناك اذإ روهشملا اهنمو)

 روصنموبأ ذاتسألا يرظنلا ملعلا ' هتدافإب حرص نممو «للعلاو ةاورلا

 (لسلسملا اهنمو ' .[امهريغو] كروف نب ركبوبأ ذاتسألاو يدادغبلا

 ءابيرغ نوكي ال ثيح «نينقتملا ظافحلا ةمئألاب) هريسفت يجيسو
 نع هريغ هيف هكراش ول الثم لبنح نب دمحأ هيوري يذلا ثيدحلاك
 دنع ملعلا ديفي هنإف «سنأ نب كلام نع هريغ هيف كراشيو «ىعفاشلا

 تافصلا نم مهيف نأو «هتاور ةلالج ةهج نم لالدتسالاب هعماس

 .نتملا خسنل قفاوم وهو حج نم تبثملاو “ةدافإب" :طو لصألا يف عقو(1)

 .طو لصألا نم طقس( ۲)
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 يف وه نم اضيأ هيلإ فاضنا اذإف هيف قداص هنأ ملُعل ءربخب ههفاشول

 هذهو .وهسلا نم هيلع ىشخي امع دعبو «ةوق دادزا ةجردلا كلت

 ملاعلل الإ اهنم ربخلا قدصب ملعلا لصحي ال اهانركذ ىتلا عاونألا

 للعلا ىلع علطملا «ةاورلا لاوحأب فراعلا «هيف رحبتملا ءثيدحلاب

 فاصوألا نع هروصقل كلذ قدصب ملعلا هل لصحي ال هريغ نوكو

 عاونألا لصحمو.روكذملا رحبتملل ملعلا لوصح ىفني ال ةروكذملا

 قرط هل امب ىناثلاو «نيجيحصلاب صتخي لوألا نأ اهانركذ ىتلا

 ثيدح یف ةيالغلا عامتجا نكميو .ةمئألا ها ور امب ثلاثلاو «هددعتم

 «مهريغ نم ريثكلا ددعلا ماقم موقي ام لوبقلل ةبجحوملا ةقئاللا

 يأ (فاضنا اذإف «هيف قداص هنأ ملعل ربخب ههفاش ول الثم) اكلام نأ

 هيلع ىشخي امع دعبو «ةوق دادزا ةحردلا كلت يف وه نم هيلإ) مضنا

 ربخلا قدصب ملعلا لصحي ال اهانركذ يتلا عاونألا هذهو .وهسلا نم

 ملعلا يف رحبت :يرهوجلا لاق (هيف رحبتملا ثيدحلاب ملاعلل الإ اهنم

 ءللعلا ىلع علطملا ةاورلا لاوحأب فراعلا) "'عّسوتو هيف قّمعت يأ هريغو

 فاصوألا نع هروصقل كلذ قدصب ملعلا هل لصحي ال هريغ نوكو

 عاونألا لصحمو .روكذملا رحبتملل ملعلا لوصح ىفني ال ةروكذملا

 هل امب :يناثلاو ءنيحيحصلاب صتخي لوألا نأ اهانركذ يتلا ةثالثلا

 )١( يرهوجلل حاحصلا .
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 رودي يذلا عضوملا يف يأ (دنسلا لصأ يف نوكت نأ امإ ةبارغلا مث)

 ىف ةثالثلا عامتحا نكميو .ةمئألا هاور امب :ثلاثلاو «ةددعتم قرط

 .(ملعأ هّللاو «هقدصب عطقلا ذئنيح دعبي الف ءدحاو ثيدح

 يذلا عضوملا ىف يأ- دنسلا لصأ يف نوكي نأ امإ ةبارغلا مث)

 يأ (هفرط وهو -هيلإ قرطلا تددعت ولو «عجريو هيلع دانسإلا رودي
: : . )1( 

 يعبات هاور ام وه قلطملا بيرغلاف (يباحصلا هيف يذلا) دانسإلا فرط

 6 يبنلا نع يباحصلا درفنا اذإ امأو ءالوأ ةياورلا كلت يف يباحصلا ددعت

 ءقالطإلا ىلع لودع مهلك هو ةباحصلا نإف ءًادرف ىمسي الف هنع ةاورلا رثكو

 مكنلعَح كلذك و :ىلاعت هلوقل «مهريغو نتفلا طلاخ نم «مهریغصو مهريبك
 Oe) وو . نعي 2 4 م )م اه عه
 نم عامجإلو ينرق سانلا ريخ :مَيغ هلوقو ءالودع يأ اطسو ةما

 58 0602 1 1 1 ع كال

 (۲۳۳ ص يراقلا حرش) .يعباتلا وهو «يباحصلا نع يوري يذلا يأ( )
 .“يباحصلا دارفنا امأو” :ج يفو(۲)

 . ١٤۳ :ةرقبلا(۳)

 .1۷/۲ بجاحلا نبال يلوصألا ىهتنملا رصتخمو ۲ ١/. يدمآلل ماكحإلا :رظنا(٥)
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 نع هيوري نأك «هئانثأ ىف درفتلا نوكي نأب ءكلذك نوكي (ال وأل

 «هتبه نعو ءالولا عيب نع يهنلا ثيدحك (قلطملا درفلا لوألاف) دحاو

 .ةلادعلا رهاظ سيل نمع ثحبلا نم دب الف كلذ دعب امأف «نتفلا عوقو ىلإ

 مهنأ الإ دانسإلا لاجر نم ناك نإو يباحصلاو .يعباتلا هب دارأ “هفرط” :هلوقف

 :هلوقو «مهلاوحأ نع ثحبي ال «مهلك لودع مهنأ ركذ امل «مهنم اودعي مل

 ىلإ فرطلا كلذ يهتني يأءمهتاحماست نم فرطلا كلذ ىف “يباحصلا هيف”

 هئانثأ يف درفتلا نوكي نأب كلذك نوكي ال وأ) «هب لصتيو يباحصلا

 دحاو نع هتياورب درفني مث ءدحاو نم رثكأ يباحصلا نع هيوري نأك
 عيب نع يهنلا ثيدحك «قلطملا درفلا :لوألاف ءدحاو صخش مهنم

 الو عابي ال ءبسنلا ةمحلك ةمحْأ ءالولا” وهو ' '(هتبه ' ”[نع]و ءالولا

 ىف طالتخالاك ءالولا يف طالتخالا يأ مضلاب ةمحللا .“ثروي الو بهوي

 .جو ط نم )١(
 يراخبلا هجرخأ ؛هتبه نعو ءالولا عيب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ رمع نبا ثيدح وه(۲)

 .هتبهو ءالولا عيب نع ىهنلا باب :قتعلا يف (۳۷۸۸) ملسمو «هتبهو ءالولا عيب باب :قتعلا ىف 5709 ١(

 ثيدح هب دارملا نأ نم (؟77ص) هحرش ىف يراقلا ىلع هعبتو فنصملا هلاق امو «حيحصلا وه اذه

 نبا ىلع افوقوم اضيأ يورو ءاضيأ يلع ثيدح نم يورم هنأل !رظن هيف “«بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا”

 لاقو “.ثيدحلا اذه يف رانيد نب هللا دبع ىلع لايع مهلك سانلا” :هتياور دعب (۳۷۸۸) ملسم مامالا

 نبا لاقو “.ثيدحلا اذهب رانيد نب هللا دبع درفت” )۲١۲١(: هتنس ىف هجيرخخت دعب يذمرتلا مامإلا

 .ملعأ هّللاو “.ثيدحلا اذهب هللا دبع درفت” :(1777/4) يذوحألا ةضراع ىف ىبرعلا

 نم ىقهيبلا هجرخأو ءرمع نبا ثيدح نم ۲۹۳ 2595/٠١ ىقهيبلاو ۳۷۹/٤ مكاحلا هحرحأ(؟)

 .رمع ىلع افوقوم ۲۹٤/۱ ىقهيبلاو ءدوعسم نبا ىلع افوقوم (۳۰ 4 )٤ يمرادلا هاورو ءاضيأ ىلع ثيدح
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 كلذ نع وار هب درفني دقو .رمع نبا نع رانيد نب هّللا دبع هب درفت

 ءةريره ىبأ نع حلاصوبأ هب درفت «ناميإلا بعش ثيدحك ءدرفنملا

 عيمج ىف درفتلا رمتسي دقو .حلاص يبأ نع رانيد نب هّللا دبع هب درفتو

 ةلثمأ يناربطلل طسوألا مجعملاو رازبلا دنسم يفو ءمهرثكأ وأ هتاور

 هيف درفتلا نوكل ًايبسن يس «(يبسنلا) درفلا (يناثلاو) .كلذل ةريثك

 رانيد نب هّللا دبع هب درفت) ثاريملا يف بسنلا ىرجم يرجت اهناف ءبسنلا

 بعش ثيدحك «”درفتملا كلذ نع وار هب درفتي دقو .رمع نبا نع

 للا الإ هلإ ال لوق اهلضفأف ءةبعش نوعبسو عضب ناميإلا” :وهو (ناميإلا
 نيب ام عضبلا . “ناميإلا نم ةبعش ءايحلاو ءقيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو

 وحن ّسانلا يذؤي ام :ىذألاو ءاهتلازإ :ىذألا ةطامإو «عستلا ىلإ  ”ةثالثلا

 هب درفت) ددعلا اذه صوصح الءةرثكلا دارملا :ليق «نيطلاو رجحلاو كوشلا

 .حلاص يبأ نع رانيد نب هللا دبع هب درفتو «ةريره يبأ نع حلاص وبأ

 رازبلا دنسم يفو «مهرثكأ وأ هتاور عيمج يف درفتلا رمتسي دقو
 لاق (كلذل ةريثك ةلثمأ يناربطلل) ريغصلا اذكو (طسوألا مجعمو

 اهجرخ اذكو 00 انعمس ءزج ةئام يف “دارفألا” ىنطقرادلل لب :يواخسلا

 ىلع كردتسي لب «ضعب ىلع مهضعب نم كردتسيو « نورخآو نيهاش نبا

 .نتملل ةيدنهلا ةخسنلا ىف امك “درفنملا” :ج و ط ىفو .لصألا ىفاذك )١(

 هجرخأو «ةريرض يبأ ثيدح نم ثناميإلا بعش ددع نايب باب :ناميإللا يف )°( ملسم هجرحأ(۲)

 .ناميإلا رومأ باب :ناميإلا ىف ارصتخم )٩( يراخبلا

 ا ثداللغلا نيب ام ددعلا عضبلا” 30 یو( ۳)

 .دارملل حضوأ وهو “ءازجأ ةدع هنم انعمس” :ثيغملا حتف يفو «خسنلا عيمج يفاذك )٤(

 )٥ ثيغملا حتف( ۱
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 ءاروهشم هسفن يف ثيدحلا ناك نإو «نيعم صخش ىلإ ةبسنلاب لصح

 ةغل نافدارتم درفلاو بيرغلا نأل (هيلع ةيدرفلا قالطإ لقيو)

 ةرثك ثيح نم امهنيب اورياغ حالطصالا لهأ نأ الإ ءاحالطصاو

 بيرغلاو «قلطملا درفلا ىلع هنوقلطي ام رثكأ درفلاف «هتلقو لامعتسالا

 ءامهيلع مسالا قالطإ ثيح نم اذهو «يبسنلا درفلا ىلع هنوقلطي ام رثكأ

 سف مالک نم دحاولا

 لصح هيف درفتلا نوكل ايبسن يمس «يبسنل لا درفلا :ىناثلاو)
 نأب (اروهشم هسفن ىف ثيدحلا ناك نإو «نيعم صخ 0 ىلإ ةب لاب

 نبا نع عفان نع كلام يوري نأ هلاثمو «وار اهيف درفتي مل رحأ هجوأ نم نوكي

 يف هريغ هعباتي ملو ءادرفنم ثيدحلا كلذ كلام نع دحاو يوري مث ءرمع

 يوارلا ىلإ ةبسنلاب درف هنإف «ةعامج عفان نع ىوارلا ناك و ءكلام نع هتياور

 ىلإو ءرمع نبا نع عفان نع ةوارلا ىلإ ةبسنلاب اروهشم ناك نإو كلام نع

 نوريثك درفنملا كلذ نع يوري نأب ثيدحلا رهتشي دقو .انيلإ مهنع ةاورلا

 قالطإ اذكو ءدرفلا قالطإ :لاقي نأ رهاظلا (هيلع ةيدرفلا قالطإ لقيو)

 ءاحالطصاو ةغل نافدارتم درفلاو بيرغلا نأل) ةيثيحلا ربتعا هنأ الإ ءمسالا

 «هتلقو لامعتسالا ةرثك ثيح نم امهنيب اورياغ حالطصالا لهأ نأ الإ

 هنوقلطي ام رثكأ بيرغلاو «قلطملا درفلا ىلع هنوقلطي ام رثكأ درفلاف

 ضعب يفو (امهيلع ةيمسإلا قالطإ ثيح نم اذهو «يبسنلا درفلا ىلع
 بسحب ءاريثك هيف بقعتلا مهيلع عقيو” :۲۹ 5ص حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا ىف ظفاحلا لاق(١)

 .“درفم ءزحج ىف كلذ ىناربطلا ىلع ىاطلغم ةمالعلا عتبت دقف !هسفن
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 يف نولوقيف «نوقرفي الف قتشملا لعفلا مهلامعتسا ثيح نم امأو

 اذه نم بيرقو .نالف هب برغأو «نالف هب درفت :يبسنلاو قلطملا

 رثكأف ؟ال وأ نارياغتم امه له «لسرملاو عطقنملا يف مهفالتخا

 لامعتسا دنع امأو ءمسالا قالطإ دنع هنكل «رياغتلا ىلع نيثدحملا

 ءاوس «نالف هلسرأ :نولوقيف ءطقف لاسرإلا نولمعتسيف قتشملا لعفلا

 ظحالي ال نمم دحاو ريغ قلطأ مث نمو ءاعطقنم مأ السرم كلذ ناك

 نيب نورياغي ال مهنأ نيثدحملا نم ريثك ىلع مهلامعتسا عقاوم

 ةتكنلا ىلع هّبن نم لَقو «هانررح امل كلذك سيلو ؛عطقنملاو لسرملا

 قتشملا لعفلا مهلامعتسا ثيح نم امأو) رهاظلا وهو.“مسالا” :خسنلا

 ءنالف هب درفت :يبسنلا درفلاو قلطملا درفلا ىف نولوقيف «نوقرفي الف

 له لسرملاو عطقنملا ىف مهفالتحا اذه نم بيرقو .نالف هب برغأو

 قالطإ دنع هنكل «رياغتلا ىلع نيثدحملا رثكأف ؟ال وأ نارياغتم امه

 ءيباحصلا ريغ دحاو وار هتاور نم طقس امب عطقنملا اوفرع ثيح (مسالا

 لسرملا نأ ىلع مهضعبو ءطقف يباحصلا هتاور نم طقس امب لسرملاو

 يأ نم رثكأف هدانسإ نم وار طقس ام هنأب لسرملا اوفرعو «دحاو عطقنملاو

 لاسرإلا نولمعتسيف قتشملا لعفلا لامعتسا دنع امأو) ناك عضوم

 ` نمو .اعطقنم مأ السرم كلذ ناك ءاوس «نالف هلسرأ نولوقيف ءطقف

 نم ريثك ىلع مهلامعتسا عقاوم ظحالي مل نمم دحاو ريغ قلطأ ةمث

 امل كلذك سيلو «عطقنملاو لسرملا نيب اورياغي مل مهنأ نيثدحملا
 «قتشملا لامعتسا يف اورياغي مل امنإو «مسالا قالطإ يف اورياغ مهنأ (انررح
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 لصتم طبضلا مات لدع لقنب داحآلا ربخو) .ملعأ هّللاو ءكلذ يف

 لوبقملا ميسقت لوأ اذهو (هتاذل حيحصلا وه ذاش الو للعم ريغ دنسلا

 ىلع دحأ هبني مل ينعي (.ملعأ هّللاو ءكلذ يف ةتكنلا ىلع هبن نم لقو)

 عم قتشملا لعفلا لامعتسا دنع امهنيب قرفلا مدع يف اهنيبي ملو «ةتكنلا

 .هسفن ىف امهنيب قرفلا قيقحت 5

 #حيحصلا#
 للعم ريغ دنسلا لصتم طبضلا مات لدع لقنب داحآلا ربخو)

 لهج وأ هفعض فرع نم جرح لوألا ديقلابف (هتاذل حيحصلا وه ذاش الو

 زيمي ال «ءءاطخلا ريثك لفغملا :يناثلابو ءاهنايب ئجيس امك «هلاح وأ هنيع

 ءةاورلا فحصيو «لسرملا لصيو «فوقوملا عفري لب ءأطخلا نم باوصلا

 ىف ربتعملا وه امم اطبض ىمسي ام يأ طبضلا ليلق اذكو ءرعشي ال وهو
 قلعملاو ءايفحو ايلج لسرملاو لضعملاو عطقنملا :ثلاثلابو «هتاذل نسحلا

 نإف يراخبلاك ةحصلا طرتشي نم امأو «ةحصلا طرتشي مل نمم رداصلا

 ءلاصتالا مكح اهل قلعملا دعب نميف طئارشلل ةعمجتسملا ةموزجملا هقيلاعت

 ءللعملا :عبارلابو ءانروصقل وهف هنع قلعملا قيرط نم فقن مل نإو

 ىوسي نم دنع امأ ءركنملا يفن ديق ةدايز ىلإ جاتحي الو ءذاشلا :سماخلابو

 دعب هررحيس ام ىلع امأو «رخآلا نع امهدحأب ىنغتسا دقف ذاشلا نيبو هنيب

 دقف ءالوأ ةقث هيوار نوكي نأ نم معأ روهمجلا هيف فلاخي ام ركنملا نأ وهو
 ميسقت لوأ اذهو) هنع لقن اميف اذك ءطبضلا مات ' ”[و] ةلادعلا ديقب جرح

 .طو لصألا يف تسيلو .ج نم )١(
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 وأ اهالعأ ىلع لوبقلا تافص نم لمتشي نأ امإ هنأل «عاونأ ةعبرأ ىلإ

 روصقلا كلذ ربجي ام دحو نإ :يناثلاو «هتاذل حيحصلا :لوألا ءال

 ناربج ال ثيح و «هتاذل ال نكل ءاضيأ حيحصلا وهف قرطلا ةرثكك
 هيف فقوتي ام لوبق بناج ححرت ةنيرق تماق نإو «هتاذل نسحلا وهف

 هتاذل حيحصلا ىلع مالكلا مدقو .هتاذل ال نكل ءاضيأ نسحلا وهف

 ىوقتلا ةمزالم ىلع هلمحت ةكلم هل نم لدعلاب دارملاو .هتبتر ولعل

 قسف وأ كرش نم ةئيسلا لامعألا بانتجا ىوقتلاب دارملاو ءةورملاو
 ثيحب «هعمس ام تبثي نأ وهو ءردص طبض :ناطبض طبضلاو .ةعدب وأ

 ىلع لوبقلا تافص نم لمتشي نأ امإ هنأل عاونأ ةعبرأ ىلإ لوبقملا

 كلذ ربجي ام دحو نإ :يناثلاو ءهتاذل حيحصلا :لوألا ءال وأ اهالعأ

 ال ثيحو «هتاذل ال نكل اضيأ حيحصلا وهف قرطلا ةرثكك روصقلا

 ام لوبق بناج ححرت ةنيرق تماق نإو «هتاذل نسحلا وهف ناربح

 نسحلا وهف) قرطلا ةرثك هححر يذلا روتسملا ثيدحك (هيف ففوتي
 .هتبتر ولعل هتاذل حيحصلا ىلع مالكلا مدقو .هتاذل ال نكل ءاضيأ

 ةخسار نكت مل نإو «ةخسار ةيفيكو ةوق يأ (ةكلم هل نم لدعلاب دارملاو
 وه (ىوقتلاب دارملاو «ةورملاو ىوقتلا ةمزالم ىلع هلمحت) لاحلا وهف
 وأ قسف وأ كرش نم ةئيسلا لامعألا بانتحا)ك اعرش مذي امع زارتحالا

 حرش ىف ينازاتفتلا ةمالعلا ركذ اذك ءافرع مذي امع زارتحالا ةورملابو «(ةعدب

 © بجاحلا نبا لوصأل حرشلا

 ثيحب هعمس ام تبثي نأ وهو ءردص طبض :ناطبض طبضلاو)

 ل بجاحلا نبا رصتخم حرش ىلع ىنازاتفتلا ةمالعلا ةيشاح )١(
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 ذنم هيدل هتنايص وهو «باتك طبضو «ءاش ىتم هراضحتسا نم نكمتي

 ةبترلا ىلإ ةراشإ ماتلاب هدّيقو .هنم هيدؤي نأ ىلإ هححصو هيف عمس
 نوكي ثيحب «هيف طوقس نم هدانسإ ملس ام لصتملاو .كلذ يف ايلعلا

 .هفيرعت مدقت دنسلاو .هخيش نم يورملا كلذ عمس هلاحر نم لك

 يأ (هتنايص وهو «باتك طبض و «ءاش ىتم هراضحتسا نم نكمتي

 لامتحا قرطتي ال ىتح (هححصو) خيشلا نم (هيف عمس ذم هيدل) باتكلا
 ىف ايلعلا ةبترملا ىلإ ةراشإ ماتلاب هدّيقو .هنم هيدؤي نأ ىلإ) هيلإ للخلا

 وه ام ىلع طبضلا ' [ىمسمب] هيف ىفتكي ال يأ ءردصلا طبض يف يأ (كلذ
 هيف روصتي ال مات هلك نأ رهاظلاف باتكلا طبض امأو .هتاذل نسحلا ىف ربتعملا

 .هرابتعاب ثيدحلا مسقي ال اذهلو «فوفحلا

 #لصتملاو#
7 . . . 00 

 [نم] لك نوكي ثيحب هيف طوقس نم هدانسإ ملس ام لصتملاو)

 ءدمتعملا ىلع ةزاجإ هنع هذحأ وأ (هخيش نم يورملا كلذ عمس هلاحر

 هلاق ام ىلع ينبم اذهو (هفيرعت مدقت دنسلاو) .هريغو ' ”يواخسلا هركذ اذك

 .انمدق امك ءامهرياغتب يواخسلا حرص دقو ءدنسلا [نود] دانسإلا فيرعت 1

 .طو ج نم ةدايزلا(١)

 .طو ج نم هاندزو «لصألا نم طقس (۲)

 عمس هتاور نم لك نوكي ثيحب” : )١7/1( هيف يواخسلا مالك صنو !ثيغملا حتف يف هدحأ مل( ۳)

 .ملعأ هّللاو !ائيش ظفاحلا هلاق ام ىلع دزي ملف ها “هخيش نم يورملا كلذ

 .جو ط نم تبثملاو “دنسلاو” : لصألا يف عقو(٤)
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 هلو «هنم ححرأ وه نم يوارلا هيف فلاخي ام :احالطصاو ءدرفلا :ةغل

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ىتأيس رخأ ريسفت

 ©للعملاو»

 حدقو «ثيدحلا ىلع ءارط ضماغ يفحخ ببس نع ةرابع -ئجيس امك - ةلعلا

 كلذب يوارلا درفتب ةلعلا كردتو .هنم ةمالسلا رهاظلا نأ عم «هتحص یف

 مهو ىلع فراعلا هبنت نئارق عم هريغ ةفلاخمبو ةعباتملا مدعو ثيدحلا

 ”ثيدح يف] ثيدح لوحد وأ ءعوفرم يف فقو وأ ءلوصوم يف لاسرإب
 ناتفص “ةحداق ةيفح” :هلوقف «للعملا ثحبم يف كلذ عيمج ئجيسو ءرخآ

03( 

 :؛ذاشلا#

 .طو ج نم(١)
 ٠ نيتفص ةحداقلاو ةيفحلا نوك امأ .زارتحالل نوكت الو «ةقيقحلا راهظإل نوكت ام ةفشاكلا ةفصلا (۲)
 تكنلا يف ظفاحلا لاق «ح داق ريغ نوكي ام اهنمو احداق نوكي ام للعلا نم نإف ءرظن هيفف ةلعلل نيتفشاك
 هنع لقن اميف  لاقو .“ةريثكف ةحداق نوكت الو نيثدحملا نم ريثك اهب للعي يتلا للعلا امأو” :۳۹ ص
 ظفلف ءاحداق ناك ام ىلع الإ قلطي ال ةلعلا ظفل نإ :لاق نم بصي مل” : - 1۷/١ بيردتلا ىف يطويسلا
 مسا مهضعب قلطيو” : - 7507 ص هحرش يف يراقلا هنع لقن اميف - يبيطلا لاقو .“كلذ نم معأ ةلعلا

 ىف حدقت اضيأ ىهو «ةيلجلا اهلباقيف ةيفخلا امأ ءةحداقلاب قلعتي ام اذه .“حدقت ال ةفلاخم ىلع ةلعلا
i 

 .ناتفشاک
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 هلوقو .لصفلاك هدويق يقابو «سنجلاك “داحالا ربح و” هلوق : هيبلت

 الصف ىمسي “وه” هلوقو .لدعلا ريغ هلقني امع زارتحا “لدع لقنب”

 سيلو «هلبق امع ربح هدعب ام نأب نذوي «ربخلاو أدتبملا نيب طس وتي

 امك هنع جراح رمأب احيحص ىمسي ام جرخي “هتاذل” هلوقو .هل ٍتعنب

 (فاصوألا هذه توافت ببسب) حيحصلا بتر يأ (هبتر توافتيو) .مدقت

 يذلا نظلا ةبلغل ةديفم تناك امل اهنإف ءةوقلا يف حيحصتلل ةيضتقملا

 ضعب قوف اهضعب تاجرد اهل نوكي نأ تضتقا «ةحصلا رادم هيلع

 .(ئلاعت هللا ءاش نإ ىتأيس ءرحآ ريسفت

 هريغو] حيحصلا لمشي (سنجلاك “داحألا ربح” :هلوق :هيبنت)
 سنجلاك :لاق امنإو . [حيحصلا ادع ام جرخي (لصفلاك هدويق ىقابو) 5 5 (1)

 هلوقو «لدعلا ريغ هلقني نأ نع زارتحا “لدع لقنب” هلوقو) .لصفلاو

 ربخ هدعب ام نأب نذوي «ربخلاو أدتبملا نيب طس وتي ءالصف ىمسي “وه”

 ىبنحأب توعنملاو تعنلا نيب لصفلا مزلي الإ و (هل تعنب سيلو «هلبق امع

 .(مدقت امك «هنع جراح رمأب احيحص ىمسي ام جرحي “هتاذل” هلوقو)

 (ةوقلا يف حيحصتلل ةيضتقملا) امهريغو طبضلاو ةلادعلا يأ (فاصوألا

 نظلا ةبلغل ةديفم تناك امل) فاصوألا يأ (اهنإف) توافتلاب قلعتم

 تاجرد) ةحصلل يأ (اهل نوكي نأ تضتقا ةحصلا رادم هيلع يذلا

 .طو ج نم اهانتبثأ و «لصألا نم ةرابعلا هذه تطقس(١)



1 

 ةحردلا ىف هتاور نوكي امف كلذك ناك اذإو «ةيوقملا رومألا بسحب

 ناك «حيحرتلا بجوت يتلا تافصلا رئاسو طبضلا و ةلادعلا نم ايلعلا

 ةمئألا ضعب هيلع قلطأ ام كلذ يف ايلعلا ةبترملا نمف «هنود امم حصأ

 ءهيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ملاس نع يرهزلاك «ديناسألا حصأ هنأ

 ميهاربإك و ءيلع نع ورمع نب ةديبع نع نيريس نب دمحمكو

 نب ديرب ةياورك ةبترلا يف اهنودو .دوعسم نبا نع ةمقلع نع يعخنلا

 امف كلذك ناك اذإو ءةيوقملا رومألا بسحب ضعب قوف اهضعب

 ىتلا تافصلا رئاسو طبضلاو ةلادعلا نم ايلعلا ةجردلا ىف هتاور نوكي

 .(هنود امم حصأ ناك حيجرتلا بج وت

 #ديناسألا حصأزا
 ضعب هيلع قلطأ) دانسإ ىأ (ام كلذ يف ايلعلا ةبترملا نمف)

 (يرهزلا) باهش نبا (ك ديناسألا حصأ هنأ) ثيدحلا ةمئأ يأ (ةمئألا

 لاق .هّللا دبع يأ (هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ملاس نع) يندملا يشرقلا

 يراصنألا ركب يبأ (نيريس نب دمحمك و) ديناسألا حصأ هنإ :دمحأ مامإلا

 (ةديبع نع) ايؤرلا ريبعتو ناقتإلاو ظفحلا ةرثكب ريهشلا يعباتلا يرصبلا

 ىلع ماللا نوكسب «يناملسلا (ورمع نب) ةدحوملا رسكو نيعلا حتفب

 يبأ نب (يلع نع) يعباتلا يفوكلا-دارم نم ٌيح-ناملس ىلإ ةبسن «حيحصلا

 حصأ هنإ :امهريغو سالفلا يلع نب ورمعو ينيدملا نب يلع لاق ءب بلاط

 نع) حَجدَم نم ةليبق «عخن ىلإ ةبسن (يعخنلا ميهاربإك و) ءديناسألا

 نبا) هللا دبع ندحرلا دبع يبأ (نع) ةفوك لهأ بهار سيق نب (ةمقلع
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 ةملس نب دامحكو «ىسوم ىبأ هيبأ نع هدج نع ةدرب ىبأ نب هّللا دبع

 هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهسك ةبترلا يف اهنودو .سنأ نع تباث نع

 نإف «ةريره يبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلاكو «ةريره يبأ نع

 نم ىلوألا ةبترملا يف نأ الإ ءطبضلاو ةلادعلا مسا مهلمشي عيمجلا

 يفو ءاهيلت يتلا ىلع مهتياور ميدقت يضتقي ام ةحجرملا تافصلا

 1 ل

 ولج نع هيأ نع بيعش نب ورمعو اج نع رمع نب

 ةياورك ةبترلا يف اهنودو) «ديناسألا حصأ هنإ :نيعم نبا لاق (#4ط دوعسم

 يبأ) دجلل ريمضلا (هيبأ نع هدح نع ةدرب يبأ نب , هللا دبع نب ديرب

 ةبترلا يف اهنودو .سنأ نع تباث نع ةملس نب دامحكو ءىسوم

 نب ءالعلاكو «ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص ' [يِبأ] نب ليهسك
 مسا مهلمشي عيمجلا نأل هل ةريره يبأ نع هيبأ نع نمحرلادبع

 ام ةححرملا تافصلا نم ىلوألا ةبترملا ىف نأ الإ ءطبضلاو ةلادعلا

 ةوق نم اهيلت يتلا يفو ءاهيلت يتلا ىلع مهتياور ميدقت يضتفي
 نم ةياور ىلع ةمدقم يهو ءةثلاثلا ىلع اهميدقت يضتقي ام ”طبضلا

 ثيدحلا كلذب (وه) درفني يذلا ثيدحلا دعي يأ (هب درفني ام دعي

 نب ورمعو «رباج نع رمع نب مصاع نع قحسإ نب دمحمك ءانسح)
 نب دمحم دجلاو «بيعش دج وأ ورمع دحج يأ (هدح نع هيبأ نع بيعش

 .طو لصألا نم طقس(١)
 .“طبظلا” ىلإ لصألا يف فرح(۲)
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 ةبترملاو .ةححرملا تافصلا ىف اههبشي ام بتارملا هذه ىلع سقو

 دمتعملاو «ديناسألا حصأ اهنأ ةمئألا ضعب اهيلع قلطأ ىتلا ىه ىلوألا

 قلطأ ام عومجم نم دافتسي !معن .اهنم ةنيعم ةمحرتل قالطإلا مدع

 ٠ .حيباصملا حرش رهظملا يف اذك «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 (اههبشيام) ةبترملا ةروكذملا ةثالثلا (بتارملا هذه ىلع سقو)

 بتارم نم ةححجرملا تافصلا يف ةحصلل ةروكذملا بتارملا هبشي ام يأ

 يف كلذ يجيسو «فيعضلا ةبترم غلبي مل ثيح ىلإ ةاورلا ةفصو نسحلا

 ةمئألا ضعب اهيلع قلطأ يتلا يه ىلوألا ةبترملاو) هتاذل نسحلا ثح م

 مدع دمتعملاو) هلوق هب طبتريل «قبس امل ةداعإ اذه (ديناسألا حصأ اهنأ

 ةنيعم ةمحرتل قلطي ال نأ دمتعملا نأ ينعي (اهنم ةنيعم ةمحرتل قالطإلا

 لاقو ءثيدحلا ةمئأ نم دحاو ريغ هب حرص امك ءديناسألا حصأ اهنأ اهنم

 طبضلا نم لوبقلا ةجرد ىلعأ دوجو ىلع فقوتي هنأل .راتخملا هنإ :يوونلا

 عيمجل ةبسنلاب هل موكحملا دنسلا ةاور نم درف لك يف امهوحنو ةلادعلاو

 نظي وأ ملعي ال ذإ ءكلذك ةلسلس عامتحا زعيو «هرصع يف نيدوجوملا ةاورلا

 نم درف ٍدرف لك نيبو هنيب يزاوي ىتح ءتافصلا ىلعأ زاح يوارلا اذه نأ
 وأ اهباحصب ةمحرت لك ديقتف قالطإلا نم دب ال ناك نإف «هرصاع نم عيمج

 نيينالف وأ نالف ديناسأ حصأ :لاقي نأب ةمحرتلا كلت باحصأ اهنم يتلا دلبلاب

 هال 71 ةنس ىفوتملا يناديزلا نسحلا نب دومحم نب نيسحلا نيدلا رهظم ةمالعلا حرش وه(١)

 اذك “حيباصملا لح يف” وأ “حيباصملا ح رش يف حيتافملا”ب ىمسملا «يوغبلا مامإلل ةنسلا حيباصمل

 ىف يراقلا يلع المو ىبيطلا مامإلا حرشلا اذه نم لقنلا رثكأ دقو ١5939/7. نونظلا فشك ىف

 .ملعأ هّللاو ءملعن اميف دعب عبطي مل وهو «حيباصملا ةاوكشمل امهحورش

 77/١ بيردتلا عم بيرقتلا(١)
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 لضافتلا اذهب قحتليو «هوقلطي مل ام ىلع هتيححرأ كلذ هيلع ةمئألا

 درفناامو ءامهدحأ هب درفنا ام ىلإ ةبسنلاب هجيرخت ىلع ناخيشلا قفتا ام

 ىلع امهدعب ءاملعلا قافتال ءملسم هب درفنا ام ىلإ ةبسنلاب يرابلا هب

 هيلع اقفتا امف ححجرأ امهيأ يف مهضعب فالتحاو لوبقلاب امهيباتك يقلت

 ميدقتب روهمجلا حرص دقو .هيلع اقفتي مل امم ةيثيحلا هذه نم حجرأ

 «هضيقنب حيرصتلا ٍدحأ نع دحوي ملو ءةحصلا يف يراخبلا حيحص

 باب رصح هنإف «لوألا فالخب ءرصحلا ىلإ برقأ و اراشتنا لقأ هنإف ءاذك

 دانسإلا ةيحصأ هنم دافتسي ال مهقالطإ نأ رهظف «راشتنالا ديدش ادج عساو

 هتيحجرأ كلذ هيلع ةمئألا قلطأ ام عومجم نم دافتسي !معن) «نيعملا

 نم كلذ هيلع اوقلطأ ام نأ هنم دافتسي ينعي «هيلع (هوقلطي ملام ىلع

 قفتا ام لضافتلا اذهب قحتليو) هيلع هوقلطي مل ام ىلع حجرأ ديناسألا

 هب درفنا امو ءامهدحأ هب درفنا ام ىلإ ةبسنلاب هجيرخت ىلع ناخيشلا

 ىلع امهدعب ءاملعلا قافتال «ملسم هب درفنا ام ىلإ ةبسنلاب يراحبلا

 اذهو (ححرأ امهيأ يف مهضعب فالتحاو «لوبقلاب امهيباتك يقلت

 نم ححرأ هيلع اقفتا امف) هريغ ىلع اقفتا ام لضافت بحوي ال فالتحالا

 .( [هيلع] اقفتي مل امم ةيثيحلا هذه
 ٠ «[ةحصلا يف] يراخبلا حيحص ميدقتب روهمجلا حرص دقو)

 امهيأ يف مهضعب فالتحا :ليق نإف (هضيقنب حيرصتلا دحأ نع دحج وي ملو

 !هضيقنب حيرصت اذهف ء«ملسم حيحص ةيححرأ يف مهضعب لوقب رعشي ححرأ

 .طو لصألا نم طقس (۲) و )١١(
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 ءامسلا ميدأ تحت ام” :لاق هنأ يروباسينلا يلع يبأ نع لقن ام امأو

 ءيراخبلا حيحص نم حصأ هنوكب حرصي ملف “ملسم باتك نم حصأ
 وه امنإ يفنملا ذإ «ملسم باتك نم حصأ باتك دوجو ىفن امنإ هنأل

 ملسم باتك كراش باتك يف ةحص ةدايز نم لعفأ ةغيص هيضتقي ام

 ام كلذكو .ةاواسملا فني ملو «هيلع ةدايزلا كلتب زاتمي ةحصلا يف

 «مهمالك نم مهفي امو مهتاقالطإ ىلع ينبم مهفالتحا نم هركذ ام لعل :انلق

 هنأ يروباسينلا يلع يبأ نع لقن ام امأو) !كلذب حيرصت مهنم نوكي الو

 ,"”ولسم باتك نم حصأ) ' 'همرح يأ (ءامسلا ميدأ تحت ام :لاق

 ىفن "”[امنإ] هنأل ءيراخبلا حيحص نم حصأ هنوكب حرصي ملف

 هيضتقي ام وه امنإ يفنملا ذإ «ملسم باتك نم حصأ باتك دوجو

 ةحصلا يف ملسم باتك كراش باتك يف ةحص ةدايز نم لعفأ ةغيص

 ناويد حرش يف ناطق نبا لاق (ةاواسملا فني ملو «ةدايزلا كلتب زاتمي

 تلقأ ام” :هلوق لثم نأ ىلإ مالكلا يناعم فرعي ال نم بهذ :يبنتملا

 نوكي نأ هاضتقم  “رذ يبأ نم ةجهل قدصأ ءارضخلا تلظأ الو ءاربغلا

 نوكي نأ ىفن امنإو «كلذك ىنعملا سيلو :لاق !عمحأ ملاعلا قدصأ رذوبأ

 روظنم نبا لاقو “رهظ ام :ضرألاو ءامسلا نم ميدألا” ١7834: ص سوماقلا ىف ىدابآ زوريفلا لاق(١)

 “.اههجو :ضرألا ةمدأو «هدلحج رهاظ :ئیش لك ميدأ” ۱ ناسللا ىف

 .؟ 41/7 “عماسلا بادآو ىوارلا قالخأل عماجلا” ىفو 2٠١1/11 “دادغب خیرات” ىف بیطحلا هنع هاور(۲)

 | .ج نم هانححصو “امل” :لصألا ىف عقو(1)
 ىف )١557( هجام نباو «هنع هللا ىضر ىرافغلا رذ ىبأ باب :بقانملا ىف (۳۸۰۱) ىذمرتلا هجرحا( )٤

 نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر باحصأ لئاضف ىف باب :ةنسلا
 ءضرألا :ءاربغلاب دارملاو .ءادردلا ىبأ ثيدح نم 177/95 )590١9( دمحأ هجرخأو «صاعلا
 .ءامسلا :ءارضخلابو
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 يراخبلا حيحص ىلع ملسم حيحص لضف هنأ ةبراغملا ضعب نع لقن

 «قدصلا يف هلثم سانلا يف نوكي نأ فني ملو ءقدصلا يف هنم ةبتر ىلعأ دحأ

 .هل ةاواسملا هرمأ ىراصق لب ءكلذك سيلو «قيدصلا نم قدصأ ناكل الإو

 لصاحلاو .تلقأ ام لك نم ق دصأ رذوبأ :لاقل هيلإ اوبهذ ام © يبنلا دارأ ولو

 نم ملعأ دلبلا يف ام :هلوقك سيل اذك نفل دلبلا لهأ ملعأ نالف :لئاقلا لوق نأ

 ملعأ دلبلا يف نوكي نأ ىفن يناثلا يفو «ةيملعألا هل تبثأ لوألا يف هنإف «نالف

 ةيبرعلا لهأ هركذ امك- فرعلا نأ الإ «هيواسي نم اهيف نوكي نأ ز وجيف «هنم

 مكحي -ديز نيع ىف هنم لحكلا هينيع يف نسحأ الجر تيأر ام :هلوق يف

 مت مث نمو .حصأ ملسم باتكو «ءقدصأ رذ يبأ نوك ىلع لدي هنإف «هفالخب

 هيلع هلوق نم ةيمالكلا بتكلا يف ركذ امب ركب يبأ هيلضفأ ىلع لالدتسالا

 نلرو سلا كعب تبرع ل و سن طا دللاو لاو ل

 وهو «ركب يبأ ريغ ةيلضفأ يفن هرهاظ نأ عم “ركب يبأ نم لضفأ دحأ ىلع
 :لاقي نأ نكميو .فرعلا نم دافتسم اهيفن نكل «ةغل ةاواسملا ىفنمزلتسي ال

 نم قدصأ رذ وبأ ناكل الإو «فرعلا ال «ةغللا ىلع همالك دروأ يي يبنلا نإ

 ام اذكو) «هعنمو حيرصتلا يفنل فاك ةغللا ىلع لمحلا نإو ''””ك#يبنلا

 يراخبلا حيحص ىلع ملسم حيحص لضف هنأ ةبراغملا ضعب نع لقن

 يطويسلا لاق 2(؟١ 57١ "هدنسم نم بختنملا”ر ظنا ءءادردلا تأ تثيدح نم ديمح نب دیت هجرخأ(١)

 نم دهاوش هلو «هريغو ىناربطلا هجرحأ ءرباج ثيدح نم اضيأ درو دقو” :4 "ص ءافلخلا خيرات يف

 دعا س لكحل ىلإ ريك نارا دقو وسلا را کر ا ضلع و

 يواسي نأ حصي ال رذابأ نألءةميسح ةلز لب ةميظع ةلفغ هذه” 57/١: ص هحرش يف يراقلا لاق(۲)

 قدصأ هنأ ثيدحلاب داريو ءاعرشو القع ىنئتسم ءايبنألا رئاسو وهف «عامحإلاب هيو ىبنلا قدص هقدص

 .ها.“يروباسينلا مالك يف ىنثتسم ئلاعت هللا مالك نأ امك ءهنارقأ نم
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 ملو «بيترتلاو عضولا ةدوجو قايسلا نسح ىلإ حجري اميف كلذف
 هدرل هب اوحصفأ ولو «ةيحصألا ىلإ عحار كلذ نأب مهنم دحأ حصفي

 باتك ىف ةحصلا اهيلع رودت يتلا تافصلاف ءدوجولا دهاش مهيلع

 .ٌدسأو ىوقأ اهيف هطرشو ءدشأو ملسم باتك يف اهنم متأ يراخبلا

 هل تبث دق يوارلا نوكي نأ هطارتشالف لاصتالا ثيح نم هناححر امأ

 مزلأو «ةرصاعملا قلطمب ملسم ىفتكاو «ةرم ولو هنع ىور نم ءاقل

 يأ (بيترتلاو عضولا ةدوحو قايسلا نسح ىلإ عجري اميف كلذف

 خوسنملابو لكشملاو لمجملاب أدبي هنإف «هتبترم يف ئيش لك عضو

 نيعملاو حرصملاو خسانلاو رسفملاو نيبملاب فدري مث «مهبملاو نعنعملابو

 ابلاغ دحاو ناكم يف ثيدحلا قرط عمجب ملسم صتحا اضيأو .بوسنملاو

 رهظي مل يأ (حصفي ملو) يراخبلا فالخب هنم فشكلا لهسي ثيحب

 اوحصفأ ولو «ةيحصألا ىلإ عحار) ليصفتلا يأ (كلذ نأب مهنم دحأ)

 عوحر اورهظأ ول يأ «نايبلل ةفاضإلا (دوحولا دهاش مهيلع هدرل هب

 ؛مهيلإ هعفدو «مهيلع عوحرلا كلذ دوجولا دهاش درل ةيحصألا ىلإ ليضفتلا

 .ملسم باتك نم حصأ يراخبلا نأل ءدوجولا هيلع ام فالح ىلع هنأل

 ىف اهنم متأ يراخبلا باتك يف ةحصلا هيلع رودت يتلا تافصلاف)

 نم هناححر امأ .[دسأو] ىوقأ اهيف هطرشو «دشأو ملسم باتك

 هل تبث دق يوارلا نوكي نأ) ىراخبلا يأ (هطارتشالف لاصتالا ثيح

 ليصفت (ةرصاعملا قلطمب ملسم ىفتكاو ءةرم ولو هنع ىور نم ءاقل

 .ج نم هانتبثأو .طو لصألا نم طقس(١)
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 «مزالب سيل هب همزلأ امو .الصأ ةنعنعلا لبقي ال نأ جاتحي هنأب ٌّيراخبلا

 نأ لامتحا هتياور يف يرجي ال ةرم ءاقللا هل تبث اذإ يوارلا نأل

 ةلئسملاو ءاسلدم نوكي نأ هنايرج نم مزلي هنأل ءعمس دق نوكيال

 نآلف طبضلاو ةلادعلا ثيح نم هناححر امأو .سلدملا ريغ ىف ةضورفم

 نم الاصتا دشأ ىراخبلا باتك نأ ينعي خلا 2-5 تافصلاف :هلوق نم قبس امل

 اذإ لاصتالا مكح هل نعنعملا دانسإلا نأ هبهذم ناك املسم نأل لسم باتك

 ىلع هلمحي مل يراخبلاو ءامهعامتجا نكمأو هنع نعنعملاو نعنعملا رصاعت

 اذهو :يوونلا لاق اذهلو ءةدحاو ةرم ولو امهعامتحا تبثي ىتح «لاصتالا

 يأ (هنأب  يراخبلا) ملسم (مزلأو) “”يراحبلا باتك حجري بهذملا

 ءاقللا طارتشا نم دوصقملا نأل (الصأ ةنعنعلا لبقي ال نأ جاتحي) يراخبلا

 هب) ىراخبلا ٌملسم يأ (همزلأ امو) عامسلا مدع لمتحت ةنعنعلاو «عامسلا

 هتاياور يف يرجي الف ةرم ءاقللا هل تبث اذإ يوارلا نأل «مزالب سيل

 ءاسلدم نوكي نأ هنايرج نم مزلي هنأل «عمس دق نوكي ال نأ لامتحا

 لمتحت تناك نإو ةنعنعلا نأ ينعي (سلدملا ريغ ىف ةضورفم ةلئسملاو

 يوارلا نوكي نأ مزلي الإو «عامسلا ريغ انه لمتحت ال اهنأ الإ عامسلا مدع

 وه يذلا حيحصلا يف مالكلا نأل ءسلدملا ريغ يف ةضورفم ةلئسملاو ءاسلدم

 هناحجر امأو) .ئيجيس امك دودرملا ماسقأ نم سلدملاو «لوبقملا ماسقأ نم

 1171/١ يوونلل ملسم حيحص حرش(١)

 احتنم ضعب” : (۲۷۷/۱) هحيحص ةمدقم ىف هلوقب يراخبلا دارأ املسم نأ انمّلس اذإ اذه(؟)

 اذه سيلو ءامهيلك هب دارأ :ليقو ءامهريغو ينيقلبلاو ريثك نبا ظفاحلا لوق وهو «ىنيدملا نب يلع :ليقو
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 نيذلا لاحرلا نم اددع رثكأ ملسم لاحر نم مهيف ملكت نيذلا لاحرلا

 جارحخإ نم رثكي مل يراخبلا نأ عم ءيراخبلا لاجر نم مهيف ملكت
 مهثيدح سرام و مهنع ذخأ نيذلا هخويش نع مهبلاغ لب «مهثيدح

 ذوذشلا مدع ثيح نم هناححر امأو «نيرمألا ىف ملسم فالخب

 امم اددع لقأ ثيداحألا نم يراخبلا ىلع دقتنا ام نألف «لالعإلاو

 لاحر نم مهيف ملكت نيذلا لاحرلا نألف طبضلاو ةلادعلا ثيح نم

 (يراخبلا لاحر نم مهيف ملكت نيذلا لاحرلا نم اددع رثكأ ملسم

 ةبسمخو ةئامعبرأ ملسم نود مهل جارحإلاب يراخبلا درفنا نيذلا نأ كلذو

 ملسم درفنا نيذلاو «نينامث وحن مهنم فعضلاب مهيف ملكتملاو ءالجر نوثلثو
 ةئام مهيف ملكتملاو ءالجر نورشعو ةئامتس يراخبلا نود مهثيدح جارخإب

 نمم جيرختلا نأ كش الو «يراخبلا باتك نم فعضلا ىلع الجر نوتسو

 يراخبلا نأ عم) هيف ملكت نمع جيرتختلا نم ىلوأ الصأ هيف ملكتي مل

 ملكت نمم يراخبلا مهب درفنا نيذلا نأ ينعي (مهثيدح جارخإ نم رثكي مل

 مهنع ذحخأ نيذلا هخويش نم مهبلاغ لب) مهثيداحأ جيرخت نم رثكي مل هيف

 نيذلا لاجرلا رثكأ ينعي (نيرمألا ىف ملسم فالخب مهتيدح سرام و

 «ملسم فالخب مهثيدح ربخو مهّرَبخ نيذلا يراخبلا خويش نم مهيف ملكت

 فرعأ ءرملا نأ كش الو «نيمدقتملا نم هيف ملكت نمم مهب درفني نم رثكأف

 نم ملكتلل الامتحا لقأ يراخبلا لاجرف «مهريغ ثيدح نم هعويش ثيدحب

 نمم مهب درفنا نيذلا ثيداحأ جارحإ نم رثكأ ملسملا ًاضيأو .ملسم لاجر

 نم هناححر امأو) «هربخ “هخویش نم” و ءأدتبم “مهبلاغ” :هلوقف «هيف ملكت



Af 

 لجأ ناك يراخبلا نأ ىلع ءاملعلا قافتا عم اذه .ملسم ىلع دقتنا

 هذيملت املسم نأ و «ءثيدحلا ةعانصب هنم فرعأو «مولعلا ىف ملسم نم

 الول“ :ينطقرادلا لاق.ىتح «هراثآ عبتيو هنم ديفتسي لزي ملو «هجيّرحو

 يهو «ةهجلا هذه نمو يأ (مث نمو) .“ءاح الو ملسم حار امل يراخبلا

 نم يراخبلا ىلع دقتنا ام نألف لالعإلاو ذوذشلا مدع ثيح

 تدقتنا يتلا ثيداحألا نإف (ملسم ىلع دقتنا امم اددع لقأ ثيداحألا

 ع 2ع ع 58 .

 لقاب اهنم يراخبلا صتحا « ثيداحاو ةرشعو ثيدح ىتئام تغلب ام اهيلع

 اذه) .ملسمب صتخي كلذ يقابو «نيثالثو نينثا يف ناكرتشيو «نينامث نم

 ءمولعلا يف ملسم نم لجأ ناك يراخبلا نأ ىلع ءاملعلا قافتا عم

 لزي ملو ء«هجيرخو هذيملت املسم نأو «هنم ثيدحلا ةعانصب فرعأو

 حار امل يراحبلا الول” :ينطقرادلا لاق ىتح «هراثآ عبتيو هنم ديفتسي

 .يلامحإلا ليلدلا ىف ع ورش اذهو «يليصفت ليلد قبس ام ("”“ءاج الو ملسم

 ال هنأ امكء-حتفلاب- فتصملا ةيحجرأ كلذ نم مزلي ال هنأب هيلع ضرتعاو

 فاك ردقلا اذهو ."”لصألا هنأب يواخسلا هنع باجأو ؟هتيح وحرم هنم مزلي

(©سوماقلا يف اذك .لوعفم ىنعمب نينعك جيرخلاو .ةينظلا بلاطملا يف
. 

 املسم نأ ينعي لهجلا نم مهجرخأو مهملع هباحصأ لحرلا جرح :لاقي

ج اذهلو «هدئاوفو هراثآ عبتيو هنم ديفتسي لزي ملو «هذيملت
 ددرت يأ بهذو ءا

 .اهفذحب “ثيداحأ ةرشع” :باوصلاو «واولا ةدايزب “ثيداحأ و” :خسنلا عيمج يفاذك )١(

 .۱۰۲/۱۳ بیطحلل دادغب خیرات (۲)

 .۲۸/۱ ثيغملا حتف(۳)

 ۲۳۷ص يدابآ زوريفلل طيحملا سوماقلا(٤)



۷٤ 

 هريغ ىلع (يراخبلا) حيحص (مّدُق) هريغ ىلع يراخبلا طرش ةيححرأ
 هتكراشمل (ملسم) حيحص (مث) «ثيدحلا يف ةفنصملا بتكلا نم
 ام ىوس ءاضيأ لوبقلاب هباتك يقلت ىلع ءاملعلا قافتا يف يراحبلل

 «(امهطرش هقفاو ام) ةيحصألا ثيح نم ةيححرألا يف مدقي (مث) «للَع
 .ملعملا ىلع نيبلاطلا ةداع وه امك «هيلع

 يراخبلا طرش ةيححجرأ يهو ءةهجلا هذه نم يأ ةمث نمو)

 ىلإ ةبسنلاب هيلع ينعملا '' ”[ناك] نإ و ريسفتلا اذه (هريغ ىلع ]عبارة[ 
 حيحصلا ةبتر توافت نأ ىلع ءانبف نتملا ةرابع ىلإ ةبسنلاب امأو « "رهاظ حرشلا

 ام دري الف «نيبلا روهشملا وه ام ىلع هطرش ةيححجرأ يه يراخبلا ىلإ ةبسنلاب

 يراخبلا حيحص ميدقت بترتي الف ءركذي مل يراخبلا طرش ةيححرأ نإ :ليق

 يف ةفنصملا ' (بتكلا نم هريغ ىلع يراخبلا حيحص مّيُق) «هيلع
 ءاملعلا قافتا يف يراخبلل هتكراشمل «ملسم حيحص مث) ثيدحلا

 ةيححرألا يف مدقي مث «للع ام ىوس اضيأ لوبقلاب هباتك يقلت ىلع

 لحأل يراخبلا حيحص مدق ينعي (امهطرش هقفاو ام ةيحصألا ثيح نم

 يف يراخبلل هتكراشمل ملسم حيحص مدقي مث «طرش ةيحجرأ نم ركذ ام
 ةراشإلا ترم ىتلا ةدقتنملا ثيداحألا نم للع ام ىوس لوبقلا ىلع قافتالا

 ءامهطرش مثو :هلوق اذكو «ملسم مث :هلوقف .امهطرش ىلع ءاج ام مّدق مث ءاهيلإ

 .ج نم ةدايزلا (۲) و (۱)

 نأ نظأ و .“ و ريسفتلا اذه” :هلوق نم رطسأ ةئلث ةرابع انهه ط نم طقس دقو .ارهاظ : ج يفو(؟)

 .ملعأ هّللاو “رهاظف حرشلا ةرابع ىلإ ةبسنلاب هيلع ينعملا ناك نإ ريسفتلا اذه” باوصلا

 تئش نإ عجارف ءملسم حيحص ىلع يراخبلا حيحص ناحجرل ةديدع اهوجو يطويسلا مامإلا رك ذ(4)

 . ٩۳۰۹٩۹۲/۱ يوارلا بيردت
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 قافتالا لصح دق امهتاورو «حيحصلا ط ورش يقاب عم امهتاور هب دارملا نأل

 .مهتاياور يف مهريغ ىلع نومدقم مهف ؛موزللا قيرطب مهليدعتب لوقلا ىلع

 نم”عومجم ىلع ينعأ ءديقلا عم ةلمجلا عومجم ىلع فوطعم لعفلا ريدقتب

 ام دري الف ”يراخبلا حيحص مدق” ةلمح ىلع ال “يراخبلا حيحص مدق ةمث

 ”يراخبلا حيحص ىلع فطع ملسم حيحص ”هلوق نإ :يشاوحلا ضعب يف ليق

 عم امهتاور هب دارملا نأل) كلذك سيلو «ةهجلا هذه نم ملسم ميدقت مزليف

 لوقلا ىلع قافتالا لصح دق امهتاورو «حيحصلا طورش يقاب

 (مهتاياور يف مهريغ ىلع نومدقم مهو «موزللا قيرطب مهليدعتب

 نب دمحم لاقف ءملسم طرش وأ يراخلا طرش ىلع مهلوقب دارملا ىف فلتحا

 عمجملا ثيدحلا “”جرخي نأ دارملا نإ :ةمئألا طورش يف هباتك ىف رهاط

 ؛ديجب هلاق ام سيل :يقارعلا لاقو ."”روهشملا يباحصلا ىلإ هتلقن ةقث ىلع

 وأ ناخيشلا  مهثيدحل يأ مهل جرحأ ةعامج فعض يئاسنلا نأل

 نأ يراحبلا طرش نإ :هلصاح ام ةمئألا طورش يف يمزاحلا لاقو ." "امهدحأ

 هنع اوذحأ نمل نيمزالم نينقتم تاقث هتاور نوک عم هدانسإ لصتا ام جرخي

 ةقبطلا نايعأ نع انايحأ جرحي دق هنأو ءرضحلا يف وأ رفسلا يف ةليوط ةمزالم

 ةمزالم الإ هومزالي ملف «هنع اوور نمل ةمزالملاو ناقتإلا يف هذه يلت يتلا

 جرخي دقو «ةيناثلا ةقبطلا هذه ثيدح جرحي نأ ملسم طرش نإو «ةريسي

 «هنع ذخأ نمل ةمزالملا ليوط ناك اذإ حرجلا لئاوغ نم ملسي مل نم ثيدح

 .٦۸ص ىسدقملا رهاط نب دمحمل ةتسلا ةمئألا طورش(۲)

 55/١. ىقارعلل ةيفلألا حرش(١)



۷٦ 

 اعم امهطرش ىلع ربخلا ناك نإف .ليلدب الإ هنع جرخي ال لصأ اذهو

 مدقيف امهدحأ طرش ىلع ناك نإو «هلثم وأ ملسم هجرحأ ام نود ناك

 ءامهنم لك لصأل اعبت هدحو ملسم طرش ىلع هدحو يراخبلا طرش

 نبا ىشم هيلعو- يوونلا لاقو .' ”بويأو ينانبلا تباث يف ةملس نب دامحك

 نوكي نأ امهطرش ىلع مهلوقب دارملا نإ :-فنصملاو ىبهذلاو ''”ديعلا قيقد

 يف طرش امهل سيل هنأل ءهاجرخي مل امم وهو ءامهيباتك يف هدانسإ لاحر
 ( 0ءا م

 رك ذ امل هنإف «ءحالصلا نبا مالك نم ذحأ دقو . امهريغ ىف الو امهيباتك

 اجرح دق ءنيخيشلا طرش ىلع هآر ام هعدوأ هنإ :لاق مكاحلل كردتسملا باتك
٤ . (4) 

 بيترتلا ىلع ميدقتلا نم رك ذ ام يأ (ادهو) . امهيباتك ىف هتاور نع

 هنأ يف فنصملا ددرت (هلثم وأ ملسم هحرخأ ام نود ناك اعم امهطرش

(5) ٤ 1 7 
 ةمألا ىقلت تاوف مزجلا هجو لعلو <« [هنود هناب هريع مزجو ]هنود وأ هلثم

 «لوبقلاب ةمألا ىقلت ملسم حيحص ميدقت ىلع ليلدلا نأ هددرت هجوو «لوبقلاب

 ناك نإو) .نيهحولا ىلإ ارظن ددرتف ءيراخبلا طرش ىلع هئيجم هلباق دقو

 ملسم طرش ىلع هدحو يراخبلا طرش مدقيف امهدحأ طرش ىلع

 )١(كذا بيردتلا يف يطويسلاو ؛١/15 ةيفلألا حرش ىف ىقارعلا:يمزاحلا نع هلقن ١/ ۱۲۷ءامهريغو
 ص يمزاحلل ةسمخلا ةمئألا طورش ىف امم صخلم وهو ٠١۱-٠١١ .

 ص “حالطصالا نايب يف حارتقالا” هباتك يف لاق ثيح(۲) ٩١ < -حيحصلا ماسقأ نم يأ- عبارلا مسقلا

 ثيداحألا كلت اجرخي ملو ءامهحيحص يف ناخيشلا هل جرخأ نم اهلور ثيداحأ جيرتخت يف <

 . ةيفلألا حرش ىف يقارعلا:يوونلا نع هلقن اذك (۴)

 .8١ص حالصلا نبال ثيدحلا مولع( )٤

 اضيأ ٦۲۸ص ىراقلا حرش يف ةدوحجوم يهو «لصألا نم ةرابعلا هذه تطقس دقو ءطو ج نم( )٥
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 مسق مثو .ةحصلا يف اهتاجرد توافتي «ءماسقأ ةتس اذه نم انل جرخف

 هقوف ام ىلع مسق ححر ول امأ «ةروكذملا ةيثيحلا ىلإ رظنلاب وه امنإ

 ذإ «هقوف ام ىلع مدقي هنإف هقوف ام ىلع حيجرتلا ىضتقت ىرحأ رومأب

 «ملسمو يراخبلا هجرخأ ام :اهدحأ (ةحصلا يف اهتاجرد توافتي ماسقأ

 هب درفنا ام :يناثلاو .هيلع قفتم :مهلوقب ثيدحلا لهأ هنع ربعي يذلا وهو

 ملو ءامهطرش ىلع وهام :عبارلاو .ملسم هب درفنا ام :ثلاثلاو .يراحخبلا

 سداسلاو .هدحو يراخبلا طرش ىلع وه ام :سماخلاو .امهنم دحاو هحرخي

 ىلع سيلام وهو :عباس مسق مثو) .هدحو ملسم طرش ىلع وه ام

 ةمئألا نم امهريغ دنع حيحص وه ام يأ (ادارفناو اعامتجا امهط رش

 نم هجرخي ال نأب ءامهدحأ طرش ىلع الو امهطرش ىلع سیلو «نيدمتعملا
 نبا حيحصك «هيف افلتحا نيذلا امهحخويش نم الو هيف اقفتا نيذلا امه ویش

 .اذكه ةيحجرألا يف ةثالثلا هذه بيترتو .مكاحلا مث نابح نبا مث ةميزح

 ححر ول امأ .ةروكذملا ةيثيحلا ىلإ رظنلاب وه امنإ توافتلا اذهو)

 هنإف) هقوف ام ىلع (حيجرتلا يضتقت ىرحخأ رومأب هقوف وه ام ىلع مسق

 هباحصأ لجرلا قاف نم (قوفملل ضرعي دق ذإ ءهقوف ام ىلع مدقي

 «مهريغو رجح نبا ظفاحلاو ديعلا قيقد نباو يوونلا هعبتو «حالصلا ن نبا هركذ يعبسلا ميسقتلا اذه(١)

 .هعجارف 2590 0/١-19- رظنلا هيجوت ىلع هقيلعت يف هلوح ةليوط ةشقانم ةدغوبأ حاتفلادبع خيشللو

 .جو ط نم هانححصو “امهحوشر” :ىلإ لصألا يف فرح(؟)



۷۸ 

 اهب راص ةنيرق تفح نكل «رتاوتلا ةجرد نع رصاق روهشم وهو الثم

 ناك اذإ يراخبلا هجرخي يذلا ثيدحلا ىلع مدقي هنإف «ملعلا ديفي

 ةمحرت نم هاجرخي مل يذلا ثيدحلا ناك ول امكو ءاقلطم ادرف

 هنإف ءرمع نبا نع عفان نع كلامك «ديناسألا حصأ اهنوكب تفصو

 دنع ثيدحلا ناك ول امك ءاقئاف هلعجي ام) فرشلاب مهالع يأ مهقوفي

 يأ (هتفح نكل «رتاوتلا ةحرد نع رصاق روهشم وهو الثم ملسم

 وطرتشم هجيرخت ىلع هقفاوي نأك (ملعلا ديفي اهب راص ةنيرق) هتطاحأ

 ادرف ناك اذإ يراجبلا هجرخي يذلا ثيدحلا ىلع مدقي هنإف) ةحصلا

 تفصو ةمحرت نم هاحرخي مل يذلا ثيدحلا ناك ولامك و ءاقلطم

 مامإ لاق (رمع نبا نع عفان نع كلامك ءديناسألا حصأ اهنأب
 ىمستو < ”رمع نبا نع عفان نع كلام هاور ام ديناسألا حصأ :' ”ةعانصلا

 نبا لاق .ةمجرتلا هذه ىف ةثالثلا هذه عامتجال «بهذلا ةلسلس ةلسلسلا هذه

 نع دمحأ لاقو ."”ثيدحلا ةحص يف كلام ىلع ادحأ مدقأ ال :يدهم

 يأ رمع نبا ىلوم وهو عفان ثيدح نم قثوأ ثيدح يآ :نايفس

 دمحأ يأ «ةعبرأ لمح ىلع لمتشم وه امم اهب يورملا ثيدحلاو؟”هقتعم

 :ةقكهلوق وهو < :ايندلا يف ثيدح حصأ هنأ عفان نع كلام نع يعفاشلا نع

 ىهنو «ةلبحلا لبح نعو «شجنلا عيب نع ىهنو «ضعب ىلع مكضعب عبي ال”
 .يراحبلا مامإلا يأ(١)

 . ٥٠۲ ص بيطخلل ةيافكلاو 27ص مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم(؟)

 . ۸٥ص ربلا دبع نبال ءاهقفلا ةثالثلا ةمئألا لئاضف يف ءاقتنالا(7)

 70/٠١١". بيذهتلا بيذهت(٤)

 .دارملل ةحضاو ريغ اهنإف طقس ةرابعلا يف عقو هلعل(5)



 ا/

 .لاقم هيف ٠م هدانسإ , ف ناك اذا اميس ال ءالثم امه دحأ هب درفنا ام لع مدقي
 نم يف 3 رعل 1

 اهقفنيل اسلا حدمي نأ عيبلا يف شجنلا :ةياهنلا يف لاق ' “.ةنيازملا نع

 لّيحلاو « هيف هريغ عقيل اه ءارش ديري ال وهو اهنمت يف ديزي وأ ءاهجّوريو

 هيلع تلحد امنإو «لمحلاب يمس امك لوبحملا هب يمس ءردصم كيرحتلاب

 نم قونلا نوطب ىف ام هب داري :لوألا لبحلاف «هيف  [ةثونألاب راعشإلل] ءاتلا

 ءنيينعمل هنع ىهن امنإو .قونلا نوطب يف يذلا لبح :يناثلاو «لمحلا

 نينجلا هلبحي فوس 5 وهو «قلخي مل ئيش عيبو ررغ هنأ :امهدحأ

 يف بطرلا عيب :ةنبازملاو . “حصي الو لوهجم لجأ وهف «ةقانلا نطب ىف يذلا

 ءةلاهجلاو نبغلا نم اهيف عقي امل هنع ىهن امنإو ءرمتلاب لخنلا سوؤر

 "”هركلا عيبو اليك رمتلاب بطرلا عيب :ةنبازملا :يرهظملا يفو . ىهتنا

 دنع زئاج بيبزلاب بنعلاو «رمتلاب بطرلا عيب :انلق دق ''[و] .اليك بيبزلاب

 اذإ نزولاب الو ليكلاب ال ءدمحأو كلامو يعفاشلا دنع زوجي الو «ةفينح يبأ

 الثم امهدحأ هب درفنا ام ىلع مدقي هنإف) لخنلا سأر ىلع بطرلا نكي مل

 .فعض يأ (لاقم هيف نم هدانسإ ىف ناك اذإ اميسالو

 5١80/١ ةيفلألا حرش يف يقارعلا هحرحأ هقيرط نمو «دنسلا اذهب ٠١8/7 (53757) دمحأ مامإلا هجرخأ(١)

 .ةياهنلاو ج نم هانتبثأ و «لصألا نم طقس(؟)

 ۲٠/١. ريثألا نبال رثآلاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا(۳)

 .“ةثونألا ىنعمب راعشإلل” :ةياهنلا يف عقوو .ج نم ةدايزلا(٤)

 ةياهنلا(ه) ۱/۳۳٣

 .۲۹ ٤/۲ ةياهنلا نم اصخلم(7)

 .بنعلا عيب : ج يفو(۷)

 .ج نم(4)
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 دارملاو .اوّلقأف اوفح موقلا فح :لاقي ءلق يأ (طبضلا ٌفح نإف)

 ال (هتاذل نسحلا وهف) حيحصلا دح يف ةمدقتملا طورشلا ةيقب عم

 ثيدح وحن ءداضتعالا ببسب هنسح نوكي يذلا وهو «جراخ ئيشل

 .فيعضلا فاصوألا يقاب طارتشاب جرخو «هقرط تددعت اذإ روتسملا

 #نسحلاو#
 (-اولقأف اوفح موقلا فح :لاقي ءلق يأ- طبضلا فح نإف)

 ظفاحلا ةحرد نع شحاف ريغ اريسي ارخأت ارخأتم ثيدحلا يوار ناك اذإ يأ

 عم دارملاو) أطخلا شحافلا فيعضلا يوارلا ةبترم ىلإ غلبي ملو ءطباضلا

 ةلادعلاو دنسلا لاصتا نم (حيحصلا دح يف ةمدقتملا ' طورشلا ةيقب

 «جراخ عئيشل ال ءهتاذل نسحلا وهف) ةحداقلا ةلعلا مدعو ذوذشلا مدعو

 يذلا) وه «هريغل نسحلاب ىمسملا وهو «جراخ ئيشل نسحلا يأ (وهو
 يذلا (روتسملا) يوارلا (ثيدح وحن داضتعالا ببسب هنسح نوكي
 ناك ام اذكو (هقرط تددعت اذإ) نظلا ةبلغب هيف ىفتكملا هتيلهأ ققحتي مل

 ىقترا عبوت اذإف «ةمئألا هفعض ثيحب ءأطخلا شحاف مهولا ريثك ظفحلا ئيس
 ام وهو (فيعضلا فاصوألا يقاب طارتشاب جرخ و) .نسحلا ىلإ هثيدح
 نعطل عحجري امم دحاو طرش دقفب ولو ءنسحلا وأ حيحصلا طورش عمجي مل
 توافتك هفعض توافتيو .دنسلا يف طقس وأ «ةفلاخملاب ولو ىوارلا يف

 هب درفنا ام يوارلا نعطل رظنلاب هبتارم ىلعأف ءنسحلا نسحو حيحصلا ةحص
 .طورش :لصألا يف(١)



 م١

 ناك نإو ءهب جاجتحالا يف حيحصلل كراشم نسحلا نم مسقلا اذهو

 ةرثكبو) .ضعب قوف اهضعب بتارم ىلإ هماسقنا يف هباشمو «هنود
 ةروصلل نأل «قرطلا ددعت دنع ةحصلاب هل مكحي امنإو (حخصي هقرط

 مث ةفلاخملا شحاف مث «طلغلا شحاف مث «قسافلا مث «هب مهتملا مثءعاضولا

 طقسلل رظنلابو «لاحلا وأ نيعلا لوهجم مث «ىعادلا عدتبملا مث «طلتخملا

 مث «لضعملا مث «يراخبلاك ةحصلا مزتلم ريغ نم هلك دنسلا فذحب قلعملا

 .هذه يف هل راصحنا الو ءسلدملا مث «يفخلا مث ءيلجلا لسرملا مث «عطقنملا

 يف حيحصلل كراشم) هتاذل نسحلا يأ (نسحلا نم مسقلا اذهو)

 يف نيثدحملا نم ةفئاط هتجردأ اذهلو «هنومضمب لمعلاو (هب جاجتحالا

 ءامهيّذح نم فرع امك ةوقلا يف (هنود ناك نإو) حيحصلا أو

 توافت بسحب (ضعب قوف اهضعب بتارم ىلإ هماسقنا يف هل هباشمو)

 .فيعضلا ةبترم غلبي مل ثيح ىلإ ةاورلا ةفصو نسحلا بتارم

 ٥ ريغل حيحصلا#

 نم هتاذل نسحلا ثيدحلا يوُر اذإ يأ (ححصي هقرط ةرثكبو)

 واسم دحاو هجو نم وأ «لوألا ةبترم نع ةطحنم هتاور تناك ثيح هجو ريغ

 ةهج نم مهضعب هفعض ثيحب «ناقتإلا لهأ نم سيل هنكل «ةنايصلاو قدصلاب

 .حيحصلا ون :لصألا يف عقو(١)



۸۲ 

 نع نسحلا يوار طبض هب رصق يذلا ردقلا ربجت ةوق ةعومجملا

 نوكي يذلا دانسإلا ىلع ةحصلا قلطي مث نمو .حيحصلا يوار

 (اعمح نإف) فصولا درفني ثيح اذهو .ددعت اذإ درفت ول هتاذل انسح

 ثيدح :هريغو يذمرتلا لوقك دحاو فصو يف نسحلاو حيحصلا يأ

 له (لقانلا يف) دهتجملا نم لصاحلا (ددرتللف) حيحص نسح
 هنم لصحي (ثيح) اذهو ءاهنع رصق وأ ةحصلا طورش هيف تعمتحا

 راص ةعامج وأ ىلعأ وأ هلثم وه نم هيلإ مضنا اذإف ءنسحلا نع هثيدح يقتريال

 قيرط وأ (قرطلا ددعت دنع ةحصلاب هل مكحي امنإو) احيحص هثيدح

 يذلا ردقلا ربجت ةوق ةعومجملا ةروصلل نأل) ححرأ وأ هل واسم دحاو

 مث نمو) هاراو و (حيحصلا يوار نع نسحلا يوار طبض هب رصق
 (ددعت اذإ درفت ول هتاذل انسح نوكي يذلا دانسإلا ىلع ةحصلا قلطب

 وأ يواستلا دنع '”دحاو هجو نم هئيجمب ددعتلا ناك ءاوس ءدانسإلا يأ

 درفني ثيح اذهو) .قلطي فرظ اذإ ةملكو .اهمدع دنع رثكأ وأ ناححرلا

 -نسحلاو حيحصلا يأ- اعمج نإف) نسحلاو ةحصلا يأ (فصولا

 يذمرتلا لوقك) دحاو ثيدح فصو يأ «ةفاضإلاب (دحاو فصو يف

 «حيحص نسح ثيدح) يسوطلا يلع يبأو ةبيش نب بوقعيك (هريغو

 هيف تعمتحا له) يوارلا يأ (لقانلا يف دهتجملا نم لصاحلا ددرتللف

 "لقانلا] يأ (هنم لصحي ثيح اذهو ؟اهنع رصق وأ ةحصلا طورش

 .رحخآ دحاو هجو نم :جو ط يف(١)

 .جو ط نم(۲)



۸۲ 

 نيب عمجلا لكشتسا نم باوج اذهب فرعو .ةياورلا كلتب (درفتلا)

 ءامهيّدح نم فرع امك «حيحصلا نع رصاق نسحلا :لاقف «نيفصولا

 لصحمو «هيفنو روصقلا كلذل تابثإ نيفصولا نيب عمجلا يفف
 هفصيال نأ دهتجملل ىضتقا هلقان لاح يف ثيدحلا ةمئأ ددرت نأ باوجلا

 حيحص «موق دنع هفصو رابتعاب نسح هيف لاقيف «نيفصولا دحأب

 نأل ددرتلا فرح هنم فذح هنأ هيف ام ةياغو ءموق دنع هفصو رابتعاب

 نم فطعلا فرح فذح امك اذهو «حيحص وأ نسح :لوقي نأ هقح

 :هيف ليق ام نود حيحص نسح :هيف ليق امف اذه ىلعو .هدعب يذلا

 يأ (اذهب فرعو) نيدنس اذ ثيدحلا نوكي ال يأ (ةياورلا كلتب درفتلا)
 نيب عمجلا لكشتسا نم باوح) هريغو يذمرتلا دارم نم انركذ امب
 ءامهيدح نم فرع امك حيحصلا نع رصاق نسحلا :لاقف «نيفصولا

 لصحمو «هيفنو روصقلا كلذل تابثإ نيفصولا نيب عمجلا يفف
 يقري ثيح (هلقان لاح يف) مهفالتحاو (ثيدحلا ةمئأ ددرت نأ باوجلا

 نأ دهتجملل ىضتقا) اهيلإ هيقري ال مهضعبو ةحصلا ةبترم ىلإ مهضعب

 مهفالتخا نم لصاحلا ددرتلا نم هل لصح امل (نيفصولا دحأب هفصيال

 حيحص «موق دنع) نسحلا فصو يأ (هفصو رابتعاب نسح هيف لاقيف)

 فذح هنأ هيف ام ةياغو)«نيرخآ (موق دنع) حيحصلا يأ (هفصو رابتعاب

 فوطعملا نم يأ (هدعب يذلا نم فطعلا '”[فرح] فذح امك اذهو

 .لصألا نم طقس(١)



 ظ ۸٤

 اذإ يأ (الإو) درفتلا ثيح اذهو «ددرتلا نم ىوقأ مزجلا نأل «حيحص

 نوكي ثيدحلا ىلع اعم نيفصولا قالطإ (ف) درفتلا لصحي مل
 امف اذه ىلعو «نسح رخآلاو «حيحص امهدحأ (نيدانسإلا رابتعاب)

 الإ ءادرف ناك اذإ طقف حيحص :يف ليق ام قوف حيحص نسح :هيف ليق

 نسحلا طرش نأب يذمرتلا حرص دق :ليق نإف .يوقت قرطلا ةرثك نأ

 بيرغ نسح :ثيداحألا ضعب يف لوقي فيكف «هجو ريغ نم يوري نأ

 نسحلا فرعي مل يذمرتلا نأ باوجلاف ؟هحولا اذه نم الإ هفرعن ال

 .وأ و واولاب صتخم فذحلا نإ :يضرلا لاق ءفطعلا فرح دعب عقاولا

 فطعلا فرح فذحي امك ىنعملا :ليقو .طقف واولا ىلع كلام نبا رصتقاو

 هيف ركذي ام وهو ءمسقلا اذه دعب يأ ءهدعب ئيجي يذلا يناثلا مسقلا نم

 لعفلا ظفلب “دعي ىذلا نم” :خسنلا ضعب يفو .نيدانسإلا رابتعاب نافصولا

 .لهاج ملاع ديز :وحنو «ددعتملا ربخلا نم وأ فذحي امك يأ ءهّدع :نم

 ام نود حيحص نسح هيف ليق امف) باوجلا نم ركذ ام يأ (اذه ىلعو)
 نم انركذ ام يأ (اذهو .ددرتلا نم ىوقأ مزجلا نأل ءحيحص هيف ليق

 لصحي مل اذإ يأ- الإو) دانسإلا درفت يأ (درفتلا ثيح) ددرتلاب باوجلا

 ثيدحلا ىلع اعم نيفصولا قالطإف) -نيدنس اذ نوكي لب (درفتلا

 اذه ىلعو «ءنسح رخآلاو «حيحص امهدحأ «نيدانسإلا رابتعاب نوكي

 ءادرف ناك اذإ طقف حيحص هيف ليق ام قوف حيحص نسح هيف ليق امف

 نسحلا طرش نأب يذمرتلا حّرص دق :ليق نإف .يوقت قرطلا ةرثك نأ الإ

 نسح :ثيداحألا ضعب يف لوقي فيكف «دحاو هجو ريغ نم ىوري نأ



Ao 

 :هيف لوقي ام وهو «هباتك يف عقو هنم صاح ع ونب فرع امنإو ءاقلطم
  ,نسح :ثيداحألا ضعب يف لوقي هنأ كلذوءىرحأ ةفص ريغ نمسح"

 «حيحص نسح :اهضعب يفو «بيرع :اهضعب يفو ؛حيحص :اهضعب يفو

 :اهضعب يفو «بيرغ حيحص :اهضعب يفو «بيرغ نسح :اهضعب يفو

 هترابعو .طقف لوألا ىلع عقو امنإ هفيرعتو «بيرغ حيحص نسح

 انباتك يف انلق امو” :هباتك رحاوأ يف لاق ثيح «كلذ ىلإ دشرت

 «ىورُي ثيدح لك و.اندنع هدانسإ نسح هب اندرا امنإف نسح ثيدح

 الو ءكلذ وحن هجو ريغ نم ىورُيو «بذکلاب امهتم هيوار نوكي الو

 دحاو هجوب ىوري نأ يضتقي اذه نأل (؟هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ

 ءاقلطم نسحلا فرعي مل يذمرتلا نأ باوجلاف) !هطرش وه امك طقف

 “عونلا” :لاقي نأ رهاظلا (هباتك يف عقو هنم صاح ع ونب فرع امنإ

 نوريعتسيف ءفورحلا يف ةراعتسالا زاوج ىلع ءانب نوحماستي مهنأ الإ «ماللاب

 «ىرخأ ةفص ريغ نم نسح هيف لوقي ام وهو) رخآ ضعبل فورحلا ضعب
 يفو «حيحص :اهضعب يفو «نسح :ثيدحلا ضعب يف لوقي هنأ كلذو

 نسح :اهضعب يفو حيحص نسح :اهضعب يفو «بيرغ :اهضعب

 حيحص نسح :اهضعب يفو «بيرغ حيحص :اهضعب يفو «بيرغ

 كلذ ىلإ دشرت هترابعو ءطقف لوألا ىلع عقو امنإ هفيرعتو «بيرغ
 امنإف ءنسح ثيدح انباتك يف انلق امو :' ”هباتك رخاوأ ىف لاق ثيح

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد :ط «ا/11/5(9١



 م1

 فرع امنإ هنأ اذهب فرُعف .“نسح ثيدح اندنع وهف اذاش نوكي

 نسح :وأ «حيحص نسح :هيف لوقي ام امأ ءطقف نسح :هيف لوقي يذلا

 جرعي مل امكءهفيرعت ىلع جرعي ملف بيرغ حيحص نسح :وأ «بيرغ
 كرت هنأكف ءطقف بيرغ :وأ ءطقف حيحص :هيف لوقي ام فيرعت ىلع

 هيف لوقي ام فيرعت ىلع رصتقاو «نفلا لهأ دنع هترهشب ءانغتسا كلذ

 كلذلو ءديدج حالطصا هنأل امإو؛هضومغل امإ ءطقف نسح :هباتك يف

 .يباطخلا لعف امك ثيدحلا لهأ ىلإ هبسني ملو ءاندنع :هلوقب هدّيق

 ريغ ةفص رجلاب (كلذ وحن هجو ريغ نم ىوريو «بذكلاب امهتم
 فرعف .نسح ثيدح اندنع وهف اذاش نوكي الو) هنم لاح بصنلابو

 :هيف لوقي ام امأ ءطقف نسح :هيف لوقي يذلا فرع امنإ هنأ اذهب

 جرعي ملف بيرغ حيحص نسح :وأ «بيرغ نسح :وأ «حيحص نسح

 ىلع جرعي مل امك) هيلع ةماقإلا :ئيشلا ىلع جيرعتلا نم (هفيرعت ىلع
 كلذ كرت هنأك و ءطقف بيرغ :وأ ءطقف حيحص :هيف لوقي ام فيرعت

 يف هيف لوقي ام فيرعت ىلع رصتقاو «نفلا لهأ دنع هترهشب ءانغتسا

 كلذلو ءديدج حالطصا هنأل امإو ءهضومغل امإ ءطقف نسح هباتك

 2”( باطحتلا لعف امك ءثيدحلا لهأ ىلإ هبسني ملو ءاندنع :هلوقب هديق
 لب «ةصاخ يناثلاب مزج سانلا ديس نباو ءهراصتقا ببس يف فنصملا ددرت

 هنأب هبتك نم هريغ ىف مكح ول :لاقف ءطقف هعماجب حالطصالا اذه صح

 دعب الإ انه رسفم وه امب كانه نسحلا رسفن نأ انل سيل :لئاق لاقو نسح

 .ثيدحلا لهأ رثكأ رادم هيلعو :نسحلا ثيدحلا فرع ام دعب 1/١ ننسلا ملاعم يف لاق ثيح(1)
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 عضوملا :جرخملا .“هلاجر رهتشاو هج رخم فرعام” :يباطخلا لاقف «لح

 نوكي نأك ءايفوك ايكم ايقارع ايماش هنوك وهو «ثيدحلا هنم جرح يذلا

 ىف هوحنو ةداتقك ءةدلب ثيدح ةياورب رهتشا دقو «وار ةياور نم ثيدحلا

 هج رخم ناک هوحنو هداتق نع ءاج اذإ نييرصبلا ثيدح إف «نييرصبلا

 :ةرهشلاب دارملاو .ثيدحلا جرخم ملعي ال اهلاح روهظ مدعل لضعملاو

 ريثك ىباطخلا ةرابع ىف سيل :ديعلا قيفد نبأ لاق .طبضلاو ةلادعلاب ةرهشلا

 "”!نسحلا دح يف حيحصلا لخديف ءهجرخم فرع ام حيحصلاف اضيأو ء«صيخلت
 : ' 4 ا

 ديعلا قيقد نبا ضرتعاو . لمتحم بيرق فعض هيفام :يزوجلا نبا لاقو

 نع لمتحملا ردقلا هب زيمتي طباضب اطوبضم سيل هنأب اضيأ دحلا اذه ىلع

 . ةقيقحلل زيمملا فيرعتلا لصحي مل فصولا اذه برطضا اذإو «هريغ

 نمم ظفحلا ئيس هتاور ضعب ناك اذإ ام يذمرتلا فيرعت لمشي اضيأو

 «ليدعت الو حرح هيف لقني مل اروتسم وأ ءشحافلاريغ أطحلاو طلغلاب فصو

 مدعل ةنعنعلاب اسلدم وأ ءرخآلا ىلع امهدحأ ححرتي ملو لقن اذإ اذكو

 دودحلا هذه ركذ دعب حالصلا نبا لاق .بذكلا طارتشا يفن اهتافانم

 )١(فتح ثيغملا ١//51.

 1/1١. يباطحلل ننسلا ملاعم(؟)

 .۷ص ديعلا قيقد نبال حارتقالا(۳)

 .”هإذ يزوحلا نبال تاعوضوملا(٤)

 8ص حارتقالا(5)



 هد م م جي مهمه بوم همام مرماه يك ورب سيان و هه هم م هم يه ه4 سك سهو ةهقف اهو و و ياو ناو زك م نو سه هاوس جب 5 يان د و نإ س عه سواد ههه هوو CAMS HHH م ندد bmw هوو

 يذمرتلا مالك يف سيلو «ليلعلا يفشي ال مهبتسم اذه لك :' ”ةثالثلا
 هتاذل نسحلا نإ :لاقيو .ىهتنا 2" ”حيحصلا نع نسحلا لصفي ام يباطخلاو

 ام ىلإ ةبسنلاب هفعضف ءاحجار حيحصلاو ءاحوجرم ناك حيحصلا ضراع اذإ

 هركذ ةثالثلا لاوقألا تاهيجوت نم هانركذ يذلا اذه .هنم حجرأ وه

 اهب لصح ام ةثالثلا لاوقألا هيجوت نم هانفلكت ام عمو :لاق مث «"”يواخسلا

 لمتحملا ردقلا طبض مدعل ليلعلا ىفشي ال مهبتسم وه لب ءنسحلل عماج دح

 امهيف كلذ ريغلو ءاهلوأ يف ةرهشلا يف اذكو «لاوقألا رخآ يف طباضل هريغ نم

 كلذ و ." اهدوجأ هنأ ظافحلا ضعب همعز يذلا يذمرتلا فيرعت يفو

 املف ديدح حالطصا امأو .' ابارطضا هانعم قيقحت يف نإ :ديعلا قيقد نبا لاق

 اندنع هلوقب دري مل هنأ رهاظلا :يقارعلا لاق “اندنع” هلوقب هديق هنأ نم هركذ

 هيلع قفتملاك هنإف ءثيدحلا لهأ دنع دارأ امنإو ء«هسفن عم هحالطصا ةياكح

 خئاشم ضعب مالك نم تاقرفتم ىف نسحلا دجو :يواخسلا لاقو .مهنيب

 ”--الصلا نبالامك- امهريغو يراخبلاو لبنح نب دمحأك «هلبق ةقبطلاو يذمرتلا

 نم يأ- هنم رثكأو :لاق .يعفاشلاك هلبق يتلا ةقبطلا خئاشم مالك يف لب

 .۲ ٣ص ثيدحلا مولع(۲)

 ٤/١ ٦-1۸. ثيغملا حتف رظنا(۳)

 . 1۸/١ ثيغملا حتف(4)

 .كلذل :ثيغملا حتف يف(٥)

 ٦۷/١. ثيغملا حتف(۷)

 . ۳۲ص ثيدحلا مولع رظنا(۸)



۸۹ 

 ملو ءاهيف ثحبلا لاط يتلا تاداريإلا نم ريثك عفدني ريرقتلا اذهبو
 .مّلعو مهلأ ام ىلع دمحلا هّللف ءاههيجوت هجو رقتسي

 ريثك نارقأ نم وه ذإ «يذمرتلا ىلع هقبس رهاظلاو «ةبيش نب بوقعي -نسحلا
 يف يذمرتلل كراشملا يزارلا متاح يبأ خيش يسوطلا يلعوبأو «هخويش نم

 اذهبو) .ديدج حالطصاب سيل هنأ كل رهظف .ىهتنا .هخويش نم ريثك

 هل اميفو دحاو دانسإ هل اميف باوجلا يف ليصفتلا نم انركذ امب يأ (ريرقتلا

 رفسي ملو ءاهيف ثحبلا لاط يتلا تاداريإلا نم ريثك عفدني) نادانسإ

 حالصلا نبا نأ كلذو .(مّلعو مهلأ ام ىلع دمحلا هّللو ءاههيحوت هجو

 نسح امهدحأ نيدانسإب ثيدحلا يور اذإف ءدانسإلا ىلإ عجار كلذ نإ :لاق
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 نأ ركنتسم ريغ هنأ ىلع ءرخآ دانسإ ىلإ ةبسنلاب حيحص «دانسإ ىلإ ةبسنلاب

 ىنعملا لود ءهابأي الو بلقلا هيلإ ليمي ام وهو «ىوغللا هانعم نسحلاب داری

 ثيداحألا هيلع دريو :ديعلا قيفد نبأ لاق .هددصب نحن يذلا ىحالطصالا

 05 53 نيا علا د س 9 1 1

 . “اوموصت الف نابعش فصن يقب اذإ“ :ةريره يبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع

 اذه ىلع هجولا اذه نم الإ هفرعن ال حيحص نسح” :يذمرتلا هيف لاقف

 .رهظي مل يأ :ىشحمل | لاق “رفسي مل” :ج شماه يف بوتكم وهاذك و ءلصألا يفاذك )١(

 .جو ط نم( ۲)

 ."ه ص ثيدحلا مولع(؟)
 نابعش نم يناثلا فصنلا يف موصلا ةيهارك يف ءاج ام باب :موصلا يف (778) يذمرتلا هحجرخخأ( 4١

 نم موصب ناضمر مدقتي نأ ىهنلا ىف ءاج ام باب :مايصلا يف )١551( هحام نباو ءناضمر لاحل

 .ةريره يبأ ثيدح



 يوي رورو رو وو بم و وو هج مدم هه يهوه ديو و وه سسو م هه يدوم سه وون مه دسهم هسه سومو و وهعهعسو HRSA BORNEO ROMERO HOHNER ف يق عال

 ظفللا نسح ناك اذإ عوضوملا ثيدحلا ىلع قلطي نأ هيلع مزليو . “ظفللا
 نأب نيباوجلا در دعب روكذملا لاكشتسالا نع باجأ مث .”نسح هنأ

 داريف ءنسحلا درفنا ثيح الإ «ةحصلا نع روصقلا هيف طرتشي ال نسحلا

 ةحصلا ةجرد يف نسحلا نأ يف امأو «ىحالطصالا هانعم ٍدئتيح نسحلاب

 - ©””ايلعلا] ةحردلا دوجو نأل «ةحصلل اعبت ةلاحم ال لصاح نسحلاف

 ةفصلا رابتعاب نسح :لاقي نأ حصيف ءايندلا دوحو يفاني ال -ناقتإلاو ظفحلا

 حيحص لك نوكي نأ اذه ىلع مزليو :لاق ءايلعلا ةفصلا رابتعاب حيحص ءايندلا

 نسح لك سیلو «نسح يذمرتلا دنع حيحص لك :قاوملا نبا لاق . انسح
 ىوري نأ نسحلا يف طرتشا هنأ هيلع يقب دق :سانلا ديس نبا لاق . احيحص

 لك نوكي نأ ىفتناف «حيحصلا يف كلذ طرتشي , ماو را هجو نم هوحن
 «يذمرتلا دنع ةنسحب (02تسميل] ةحييحصلا ارل < ”انسح حيحص

 يف طرتشي يذمرتلا نأب يقارعلا هنع باجأو تاينلاب لامعألا” ثيدحك

 مل اهغلب اذإف حيحصلا ةبترم غلبي مل اذإ رخآ هجو نم هئيجم نسحلا ثيدحلا

 نابعش نم ىناثلا فصنلا ىف موصلا ةيهارك يف ءاج ام باب :موصلا باوبأ :يذمرتلا عماج رظنا(١)
 ١ 1 .ناضمر لاحل

 ٠١. ص حارتقالا(۲)
 .روطسلا نيب لصألا يف بوتكم وهو «ج نم(۳)

 )٤ ص حارتقالا نماصحخلم( ١١6١١.

 44/١. يواخسلل ثيغملا حتفو 2٠٠١/١ يقارعلل ةيفلألا حرش(ه)
 ١١١/١. ةيفلألا حرش( )

 .ج و ط نم هانتبثأ و «لصألا نم طقس()

 .هجيرخت رم دق(۸)
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 ةيفانم عقت مل ام ةلوبقم) حيحصلاو نسحلا يأ (امهيوار ةدايزو)

 نأ امإ ةدايزلا نأل «ةدايزلا كلت ركذي مل نمم (قثوأ وه نم ةياورل

 ةياورلا در اهلوبق نم مزلي ثيحب «ةيفانم نوكت نأ امإو «هريغ هخيش

 لبقيف ءاهضراعم نيبو اهنيب حيحرتلا عقي يتلا يه هذهف «ىرحألا

 ."”بيرغ حيحص رسح ثيدح اذهو :عضاوم يف هلوق ليلدب كلذ طرتشي

 «نانئابتم امهنأب هجوو . ىهتنا ,"”ىرخآ ةهج نم دقتنم هنكل :يواحسل ١ لاق

 طبضلا ريغ نسحلا يف يذلا طبضلاف ءاقلطم صوصعو مومع امهنيب سيلو

 .حيحصلا نسحلا يف يذلا

 ةقثلا ةدايز

 ال ءنَّم ثايب (ةدايزلا كلت ركذي مل نمم قثوأ وه نم ةياورل هيفانم .
 مل نم ةياور نيبو اهنيب يفانت ال نوكت نأ امإ ةدايزلا نأل) "”ليضفت

 يذلا لقتسملا ثيدحلا مكح ىف اهنألءاقلطم لبقت هذهف ءاهركذي

 ثيحب ةيفانم نوكت نأ امإو «هريغ هخيش نع هيوري الوءةقثلا هب درفني

 ١١١4١١١/1١. يقارعلل ةيفلألا حرش(١)

 ةبسنلاب ديعلا قيقد نبا هيلإ راشأ يذلا مومعلا :يلي امك 45/١ ثيغملا حتف ىف يواخسلا مالك صن(۲)
 .قاب لاكشإلاف اهيجو ناك اذإ امأو ءهمالك ميقتسي هيلع لمحلابو «قلطم هيلإ



۹۲ 

 نيثدحملا قيرط ىلع كلذ ىتأتي الو «ليصفت ريغ نم اقلطم ةدايزلا

 ذوذشلا نورسفي مث ءاذاش نوكي ال نأ حيحصلا يف نوطرتشي نيذلا

 عم مهنم كلذ نع لفغ نمم بجعلاو .هنم قثوأ وه نم ةقثلا ةفلاخمب

 حيحرتلا "هب عقي يتلا يه هذهف «ىرحألا ةياورلا در اهلوبق نم مزلي

 عمج نع رهتشاو .حوجرملا دريو ححارلا لبقيف ءاهضراعم نيبو اهنيب

 كلذ ىتأتي الو «ليصفت ريغ نم اقلطم ةدايزلا لوبقب لوقلا ءاملعلا نم
 ءاذاش نوكي ال نأ حيحصلا يف نوطرتشي نيذلا نيثدحملا قيرط ىلع

 .(هنم قثوأ وه نم ةقثلا ةفلاخمب ذوذشلا نورسفي مث

 نم اهب دافتسي امل هب ةيانعلا نسحتسي ءفيطل نف ةقثلا ةدايز ةفرعم

 بهذف «هيف فلتحاو .كلذ ريغو يناعملا حاضيإو قالطإلا دييقتو ماكحألا

 -مهنع "بيطحلا هاكح امك- ثيدحلا باحصأو ءاهقفلا نم روهمجلا

 نم اصقن تبجوأ ءاوسو ءال مأ ىعرش مكح اهب قلعت ءاوس ءاقلطم اهلوبق ىلإ

 هيوري صخش نم ربخلا كلذ ناك ءاوس ءال مأ هيف تسيل ربخب تبثت ماكحأ

 اقلطم لبقت ال :ليقو .اصقان هاور نم ريغ نم ةدايزلا كلت تناك وأ «كلتب ةرم

 فعضيو اهنهوي اهلقن ظافحلا كرت نأل «هريغ نم الو ءاصقان هاور نمم ال

 «تاقثلا نم هريغ نم لبقتو ءاصقان هاور نمم اقلطم لبقت ال :ليقو .اهرمأ

 ءماسقأ ةثالث ىلإ حالصلا نبا اهمّسقو .هظفحو هطبض يف للخب هراعشإل

 :يناثلا .درلا همكح اذهف «تاقثلا رئاس هاور امل ايفانم افلاخم عقي ام :اهدحأ

 ةدايز يهو «نيتبترملا نيتاه نيب عقي ام :ثلاثلا .لبقتف ءالصأ هيف ةفلاخم ال ام

 .هيلإ ةجاح الو «نتملا خسن يف سيلو «خسنلا عيمج يف دوجوم “هب” ظفل(١)

 . 1۷٥ص ةياورلا ملع ىف ةيافكلا(۲)



 هم م عنمج عر م ماعم HEHEHE و و دو سو سو ناس تو أس هو مهو سهم هم سس تسب يواجه سومو سدو جو سو سقوف قده ني ساهم ناو نب دج ف نو كاسه دس هج صك سه سدو < هادو

 ضرألا يل تلعج” ثيدحك “ [هتاور] رئاس اهركذي مل ثيدح يف ةظفل

 تلعجو"” :لاقف هتاور رئاس نع يعجشألا كلاموبأ درفت .' «اروهطو ادجسم

 ءروهمجلا هب ىتأ ام رهاظل هتافانمل لوألا هبشي مسقلا اذهف .' “اروهط اهتبرت

 .ىهتنا '”يفانتلا لاز و «دحاولاك راص امهنيب عمجلاب هنوكل يناثلا هبشيو

 .” ”ريخألا اذه لوبق حيحصلاو :يوونلا لاق ءمسقلا اذه مكح حصفي ملو

 ءلوألا مسقلا يف ثلاثلا جردأو «حالصلا نبا ميسقت فنصملا راتحخاو

 ةقيرط ىلع ىتأتي ال هوركذ ام نأب روهمجلا ىلع لاكشإلا دروأو

 ريدقت ىلع هنإف ءاذاش نوكي ال نأ حيحصلا يف نوطرتشي نيذلا نيثدحملا

 حيحصلاب اوفرتعا نيثدحملا نأ عم ءحيحصلا در مزلي اقلطم ةدايزلا لوبق

 ءا وس « ”اقلطم ةدايزلا ل وبق كرت يأ (كلذ لفغأ نمم بجعلاو)

 .طو ج نم هانححصو “اهتاور” :لصألا يف عقو )١(
 عضاومو دحاسملا باب :دحاسملا يف )١177( ملسمو ء٠:باب :مميتلا يف (775) يراحخبلا هجرخأ(١)

 .هنع هّللا يضر رباج ثيدح نم ةالصلا

 اذه حصي الو «ةعامج يف مهريغو فنصملاو ريثك نباو يوونلا هعبتو ءحالصلا نبا هب لثم اذك (۳)

 تلعج و ءادجسم ضرألا يل تلعج” ثيدحو “روهطو ادجسم ضرألا يل تلعج” ثيدح نإف ؛ليثمتلا

 هاجرخأ «نيحيحصلا ىف يورم لوألاف «نيفلتخم نييباحص نم نايورم «نافلتخم ناثيدح “اروهط اهتبرت
 :دحاسملا يف )٥ ١٠٦ ١( ملسم هجرحخأ ءةفيذح ثيدح نم يورم رخآلاو ءافنآ رم امك رباح ثيدح نم

 فيك نذإف ءةفيذح نع شارح نب ىعبر نع ىعجشألا كلام يبأ قيرط نم ةالصلا عضاومو دجاسملا باب
 نبا ظفاحلل “تكنلا” ىلإ طسبلاو حاضيإلا نم ديزمل عحارو «هيف لمأت !؟ةقثلا ةدايزل هب ليثمتلا ميقتسي

 . ۲۸۹ص ئلاعت هللا همحر رجح

 .اصخلم ۷۷-۷۹ ص ثيدحلا مولع( )٤

 .7 57/١ بيردتلا عم بيرقتلا(5)

 نم” هلوق ىنعم نأ حيحصلاو «ظفاحلا مالك مهف يف -هحماسو هللا همحر- فنصملا نم مهو اذه (3)

 يف اوطرتشا مهنأ عم ءهنم قثوأ وه نم ةياورل ةيفانم تناك نإو اقلطم ةدايزلا لبق يأ “كلذ لفغأ
 - ءهنايب ظفاحلا دصق يذلا اذه .!!ذوذشلا يه ةفلاخملا هذهو ءاذاش نوكي ال نأ حيحصلا



۹٤ 

 كلذكو ءحيحصلا ثيدحلا دح يف ذوذشلا ءافتنا طارتشاب هفارتعا

 يدهم نب نمحرلا دبعك نيمدقتملا ثيدحلا ةمئأ نع لوقنملاو !نسحلا

 ىنيدملا نب يلعو نيعم نب ىيحيو لبنح نب دمحأو ناطقلا ئيحيو
 ينطقرادلاو يئاسنلاو متاح يبأو يزارلا ةعرز يبأو يراخبلاو
 نع فرعي الو ءاهريغو ةدايزلاب قلعتي اميف حيحرتلا رابتعا مهريغو
 نم ريثك قالطإ كلذ نم بجعأو .ةدايزلا لوبق قالطإ مهنم دحأ

 ريغ ىلع لدي يعفاشلا صن نأ عم «ةقثلا ةدايز لوبقب لوقلا ةيعفاشلا

 طبضلا يف يوارلا لاح هب ربتعي ام ىلع همالك ءانثأ يف لاق هنإف !كلذ

 هفارتعا عم) نيثدحملا نم يأ (مهنم) ةيفانم ريغ وأ ةيفانم تناك

 ةمئأ نع لوقنملاو) ليصفتلا هفارتعاو هبهذمل مئالملا نأ عم ىنعي

 دمحأو ناطقلا ىيحيو يدهم نب نمحرلا دبعك نيمدقتملا ثيدحلا

 ةعرز يبأو يراخبلاو ينيدملا نب يلعو نيعم نب ىيحيو لبنح نب
 حيحرتلا رابتعا مهريغو ينطقرادلاو يئاسنلاو متاح يبأو يزارلا

 ةدايزلا لوبق مهنم دحأ نع فرعي الو ءاهريغو ةدايزلاب قلعتي اميف

 يعفاشلل نيعباتلا (ةيعفاشلا نم ريثك قالطإ كلذ نم بجعأو .اقلطم

 نأ عم) اقلطم ةقثلا ةدايز لوبقب لوقلا يأ (ةقثلا ةدايز لوبقب لوقلا)

 اهلوبقب لوقلا قالطإ مدع ىلع يأ (كلذ ريغ ىلع لدي يعفاشلا صن

 طبضلا ىف يوارلا لاح هب ربتعي ام ىلع همالك ءانثأ يف لاق هنإف)

 .ملعأ هّللاو «ةرابعلا قايس يف لمأت ىندأب رهظي امك =



 هم

 هفلاخ نإف ءهفلاخي مل ظافحلا نم ادحأ كرش اذإ نوكيو :هصنام

 «هثيدح جرخم ةحص ىلع ليلد كلذ يف ناك صقنأ هثيدح دحؤف

 هنأ هاضتقمو .همالك ىهتنا .هثيدحب كلذ رضأ فصو ام فلاح ىتمو

 ةدايز نأ ىلع لدف «هثيدحب كلذ رضأ ديزأ هثيدح دجوف فلاح اذإ

 نأ ربتعا هنإف «ظفاحلا نم لبقي امنإو ءاقلطم اهلوبق مزلي ال هدنع لدعلا

 «ظافحلا نم هفلاخ نم ثيدح نم صقنأ فلاخملا اذه ثيدح نوكي

 لدي هنأل «هتحص ىلع اليلد ثيدحلا نم يوارلا اذه ناصقن لعحو

 (هفلاخي مل ظافحلا نم ادحأ كرش اذإ) ىوارلا يأ (نوكيو :هصنام

 ىلع ليلد كلذ يف ناك صقنأ هثيدح دجوف هفلاخ نإف) اذإ باوج

 يف طايتحالا ىلع ءانب يوارلا وهو «ثيدحلا جرخم يأ (هحرخم ةحص

 دحو نأب نيبو ركذ ام يأ (فصو ام فلاخ ىتمو) ثيدحلا ةياور
 اذإ هنأ هاضتقمو .همالك ىهتنا «' ”هثيدحب كلذ رضأ) ديزأ هنيدح

 ةدايز نأ ىلع لدف «هثيدحب كلذ رضأ ديزأ هثيدح دحج وف فلاح

 ينعي (ظافحلا نم لبقي امنإو ءاقلطم اهلوبق مزلي ال هدنع لدعلا

 ركبوبأ طرشو :يقارعلا لاق .اظفاح هاور نم نوك ةدايزلا لوبق يف طرتشي

 هاور نم نوك ةدايزلا لوبق يف بيطخلا اذكو ةيعفاشلا نم يفريصلا

 ثيدح نم صقنأ فلاخملا اذه ثيدح نوكي نأ ربتعا هنإفإ ''”.اظفاح

 ”ثيدحلا نم] يوارلا اذه ناصقن لعجو ءظافحلا نم هفلاخ نم

 . 5 152517 ص يعفاشلا مامإلل ةلاسرلا(١)

 .؟١/7١ يقارعلل ةيفلألا حرش(۲)



1 

 .ةدايزلا هيف تلحدف «هثيدحب ارضم كلذ ادع ام لعجو «هيرحت ىلع

 هّللاو ءاهبحاص ثيدحب ةرضم نكت مل اقلطم ةلوبقم هدنع تناك ولف

 ريغ وأ ددع ةرثك وأ طبض ديزمل هنم (ححرأب فلوح نإف) .ملعأ

 (هلباقمو ءظوفحملا) :هل لاقي (ححارلاف) تاحيحرتلا هوجو نم كلذ
 ىئاسنلاو يذمرتلا هاور ام كلذ لاثم (ذاشلا) :هل لاقي حوحرملا وهو

 نبا نع ةجسوع نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا قيرط نم هجام نباو
 لوم الإ اثراو عدي ملو كَ هللا لوسر دهع ىلع يفوت الجر نأ سابع

 يأ (كلذ ادع ام لعجو «هيرحت ىلع لدي هنأل «هتحص ىلع اليلد
 ولف «ةدايزلا) هادع اميف يأ (هيف تلحدف ءهثيدحب ارضم) ناصقنلا

 اقلطم يأ (ةلوبقم) ىعفاشلا دنع يأ (هدنع) ةدايزلا يأ (تناك

 .(ملعأ هللاو ءاهبحاص ثيدحب ةرضم نكت مل)

 ؛ذاشلاو ظوفحملا#

 ناصقنلا وأ ةدايزلاب يوارلا '”فلوحخ يأ (هنم ححجرأب فلوح نإف)

 ةرثك وأ) ححرأب قلعتم (طبض ديزمب) ححرأ وه امب نتملا وأ دنسلا يف
 ىلوأ ريثكلا ددعلا نأل «ناقتإلاو ظفحلا ىف هنود مهنم لك ناك نإ (ددع

 كلذ ريغ وأ) ةعامجلل هنم رثكأ دحاولل أطخلا قرطتو «دحاولا نم ظفحلاب

 ‹ظوفحملا :هل لاقي ححارلاف) اهركذ يتأيس يتلا (تاحيجرتلا هوجو نم

 (”يذمرتلا هاور ام كلذ لاثم «ذاشلا :هل لاقي -حوحرملا وهو- هلباقمو

 .فلوح نإ ىأ :جو ط يفو(١)

 .لفسألا ىلوملا ثاريم يف باب :ضئارفلا يف ٠ 39 هحرحأ(۲)



۹۷ 

 ءهريغو جيرح نبا هلصو ىلع ةنييع َنبا عباتو .ثيدحلا......هقتعأ وه

 ءةجسوع نع رانيد نب ورمع نع هاورف ءديز نب دامح هفلاخو
 ىهتنا «ةنييع نبا ثيدح ظوفحملا :متاحوبأ لاق ءسابع نبا ركذي ملو

 حجر كلذ عمو «طبضلاو ةلادعلا لهأ نم ديز نب دامحف .همالك

 ذاشلا نأ ريرقتلا اذه نم فرعو .هنم اددع رثكأ مه نم ةياور متاحوبأ

 فيرعت يف دمتعملا وه اذهو «هنم ىلوأ وه نمل افلاخم لوبقملا هاورام

 نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا قيرط نم" 'هجام نباو ؟”يئاسنلاو
 دهع ىلع يفوت الحر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةجسوع

 مامت (ثيدحلا ...... هقتعأ وه يلوم الإ اثراو عدي ملو هللا لوسر
 يبنلا لعجف ءهقتعأ ناك مالغ الإ ءال :لاق ؟دحأ هل له 6 يبنلا لاقف :ثيدحلا

 "”جيرج نبا) ثيدحلا يأ (هلصو ىلع ةنييع َنبا عبات و) .هل هتاريم

 نع رانيد نب ورمع نع هاورف «ديز نب دامح مهفلاخو «”'هريغو
 ثيدح ظوفحملا :متاح وبأ لاق سابع نبا ركذي ملو «ةجسوع

 ءطبضلاو ةلادعلا لهأ نم ديز نب دامحف .همالك ىهتنا .ةنييع نبا

 دامح نم يأ (هنم اددع رثكأ وه نم ةياور متاح وبأ حجر كلذ عمو

 .قتعملا يقبو قيتعلا تام اذإ باب :ضئارفلا يف (15 ٠ 5) ىربكلا ننسلا يف هجرخأ(١)
 ١ .ةبصعلا ثاريم باب :ضئارفلا يف (۲۷ )٤١ هجرخأ(؟)

 TAoft. كردتسملا يف مكاحلا هثيدح جرح أ(7)

 ."85/4 مكاحلاو «(۲۹۰ ه) دؤاد يبأ دنع ةملس نب دامحك(4)

 .7 47/7 يقهيبلا دنع مساقلا نب حور هلاسرإ ىلع هعبات نکل« rir يقهيبلا هجحرخأ(٥)

 نال وقي ناذللا :يبأل تلق :متاح يبأ نبا لاق” :هترابعو ٠۲/۲ يزارلا متاح يبأ نبال ثيدحلا للع()



۹۸ 

 فعضلا عم) ةفلاخملا تعقو نإ (و).حالطصالا بسحب ذاشلا

 ام هلاثم (ركنملا) :هل لاقي (هلباقمو «فورعملا) :هل لاقي (ححارلاف

 نب ةزمح وخأ وهو- بئييح نب بيبح قيرط نم متاح يبأ نبا هاور

 وه نمل افلاخم لوبقملا هاور ام ذاشلا نأ ريرقتلا اذه نم فرعو)

 لاقو ءزاجحلا لهأ نم ةعامجو ىعفاشلا فرع هبو .درفتملا :ةغل وهو

 ةقث نع ناك امو «لبقت ال كورتم ةقث ريغ نع ناك امف «هريغ وأ ةقث خيش

 لاقو .ةينلا ىلع رصتقا الو «ةفلاخملا ربتعي ملف ' .“هب جتحي الو «ضقوت
 لصأ هل سيلو «تاقثلا نم ةقث هب درفني يذلا ثيدحلا وه ذاشلا” :مكاحلا

 نبا لاق .ةقثلاب هديق نكلو «ةفلاخملا ربتعي ملف . “ةقثلا كلذل عباتمب

 هاركذ ام امأو «هيف لاكشإ الف ذوذشلاب هيلع يعفاشلا مكح ام امأ :حالصلا

 لامعألا امنإ” ثيدحك ءطباضلا ظفاحلا لدعلا هب درفتي امب لكشمف

00( 
 .“هتبهو ءال ولا عيب نع يهنلا ثيدحو ”تاينلاب

 4 ركنملاو فورعملا#

 فلاخملا يوارلا ناك نإ يأ (فعضلا عم ةفلاخملا تعقو نإو)

 .55 ص حالصلا نبال ثيدحلا مولع(1١)

 ١. ؛غ 8ص مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم(۲)

 .امهجيرخت رم دق ناثيدحلاو .۷ 1۹٠٠ص ثيدحلا مولع(۳)



۹۹ 

 نع ثيرُخ نب رازيعلا نع قاحسإ يبأ نع ئرقملا تازلا -بْييح
 تيبلا جحو ةاكزلا ىتآو ةالصلا ماقأ نم” :لاق ة5 ىبنلا نع سابع نبا

 نم هريغ نأل ءركنم وه :متاح وبأ لاق .“ةنجلا لحد فيضلا ىرقو ماصو

 نأ اذهب فرعو .فورعملا وهو ءافوقوم قاحسإ يبأ نع هاور تاقثلا

 اعامتجا امهنيب نأل ههجو نم اصوصخو امومع ركنملاو ذاشلا نيب

 «قودص وأ ةقث ةياور ذاشلا نأ ىف اقارتفاو «ةفلاخملا طارتشا ىف

 .ملعأ هّللاو ءامهنيب ىّوس نم لفغ دقو «فيعض ةياور ركنملاو

 قيرط نم "'وتاح يبأ نبا هاور ام هلاثم .ركنملا :هل لاقي هلباقمو

 ةحوتفم ىلوألا نيتدحوم نيب ةددشم ةيناتحتو ةلمهملا ءاحلا مضب (بّيبح

 بيبطك (بيبح نب) ءارقلا مامإ وه (ةزمح وخأ وهو «بيبح نب)

 سابع نبا نع ثيرح نب رازيعلا نع قاحسإ يبأ نع ئرقملا تايزلا)
 یرفو ماصو جحو ةاك زلا ىتاو ةالصلا ماقأ نم“ :لاق 6 ىبنلا نع

 ريغ يأ (هريغ نأل ءركنم وه :متاحوبأ لاق “.ةنجلا لحد فيضلا
Do. 1 1 5 : 

 .ف هرعملا وهو < افوقوم قاحسإ يبا نع هاور تاقثلا نم) بيبح

 .ةقث ةياور ذاشلا نأ يف اقارتفاو «ةفلاخملا طارتشا يف اعامتجا امهنيب

 بسحب ةرات ريتعت ةبسنلا نأ ملعا (فيعض ةياور ركنملاو «ق ودص وأ

 ٠١۷١۱۳۹/۱۲. (۱۲۹۹۲) ريبكلا ىف يناربطلا اضيأ هحرحأو 2187/١ ثيدحلا للع يف(١)

 صن كيلإو !متاح يبأ ىلإ ال ءةعرز يبأ ىلإ هيف بوسنم لوقلا اذه نكلو ۲١ ثيدحلا للع(؟)

 اذه :ةعرز وبأ لاق .خلا...... بيبح نب بيبح هاور ثيدح نع ةعرز وبأ لكس :متاح يبا نبا لاق” :هترابع

 .“فوقوم سابع نبا نع وه امنإ ءركنم ثيدح



۱۰ 

 دق ادرف هنوك نظ دعب دحو (نإ يبسنلا درفلا) نم هركذ مدقت ام (و)
 :بتارم ىلع ةعباتملاو .ةدٌّحوملا رسكب (عياتملا وهف) هريغ (هقفاو)
 هقوف نمف هخيشل تلصح نإو «ةماتلا يهف هسفن يوارلل تلصح نإ

 ىعفاشلا هاور ام ةعباتملا لاثم .ةيوقتلا اهنم دافتسيو .ةرصاقلا ىهف

 امك «موهفملا بسحب ةراتو ءاياضقلا يف امك دوجولا بسحب ةراتو ءقدصلا

 يف اكراشت نإف الإو «نانيابتمف يتاذ يف اكراشتي مل نإ ناموهفملا :لاقي

 رخآلا امهدحأ كراشت نإو «دودحملاو دودحلاك نايواستمف تايتاذلا عيمج

 حرش ىف اذك ءههجو نم صوصخو مومع امهنيبف سكعلا نود هتايتاذ يف

 مالك لزنتي ريخألا حالطصالا ىلعو .هنع لقن ام ىلع يرهبألل علاطملا

 ةغل هجو نم اصوصخو امومع امهنيب نإ :ليق ام ىلإ ةجاح الو .فنصملا
 امهدارفناو امهقارتفاو ءهل اهلومشو ةفلاخملا طارتشا ىف امهعامتجا ىنعمب

 نباو (ملعأ هللاو ءامهنيب یس نم لفغ دقو) قودص وأ ةقث ةياور يف

 ا

 @عباتملاز
 ادرف هنوك نظ دعب دحو نإ يبسنلا درفلا نم هرك ذ مدقت امو)

 ىلع ةعباتملاو .-ةدحوملا رسكب- عياتملا وهف هريغ هقفاو دق

 هخيشل تلصح نإو «ةماتلا يهف هسفن ىوارلل تلصح نإ :بتارم

 درفتملا يوارلا نأ ينعي (ةيوقتلا ''"هنم دافتسيو «ةرصاقلا يهف هقوف نمف

 .۷۲ ص ثيدحلا مولع(١١

 .عباتملا نم يأ :يشحملا لاق(۲)



٠١١ 

 امهنع هللا يضر رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع كلام نعم ألا ىف

 اورت ىتح اوموصت الف ءنورشعو عست رهشلا :لاق © هللا لوسر نأ
 .نيثالث ةدعلا اولمكأف مكيلع مَع نإف «هورت ىتح اورطفت الو ءلالهلا
 هوّدعف «كلام نع هب درفت يعفاشلا نأ موق نظ ظفللا اذهب ثيدحلا اذهف

 مَع نإف :ظفلب دانسإلا اذهب هنع هوور كلام باحصأ نأل «هبئارغ يف

 هقوف نمف هخيش كروش وأ «هخيش نع هاورف وار نم كروش نإ دنسلا ءانثأ يف

 ةمات اهنوك يف دب الو «ةماتلا ةعباتملا وه لوألاف «عباتملا وهف دنسلا رخآ ىلإ

 الف ىباحصلا يف ولو هقرافو عبوت نإف ه5 يبنلا ىلإ دنسلا يف امهقافتا نم

 ءاهدعب ىتلا نم متأ تناك اهنم تبرق املكو «ةرصاقلا :يناثلاو .ةمات نوكي

 ام ةماتلا ةعباتملا لاثم) .رثكأ اعبات هتيمست نكل ءادهاش ريألا ىمسي دقو

 هللا دبع نع كلام نع) يعفاشلل باتك مسا “ملا يف يعفاشلا ها ور

 ءنورشعو عست رهشلا :لاق كو هللا لوسر نأ رمع نبا نع رانيد نبا

 مكيلع مغ نإف «هورت ىتح اورطفت الوءلالهلا اوورت ىتح اوموصت الف

 هيفو ءققحم اذه يأ “نورشعو عست رهشلا” هلوق (نيثالث ةدعلا اولمكأف

 اذهف) مكيلع لالهلا رتس يأ ّمُعو .نيثالث ةليل لالهلا بلط ىلع ثح
 هوّدعف «كلام نع هب درفت ىعفاشلا نأ موق نظ ظفللا اذهب ثيدحلا

 درفتي يذلا '' [ثيدحلا] وهو «بيرغ عمج «يعفاشلا بئارغ يأ (هبئارغ يف

 امإءهريغ هيف ركذي ال رمأب مهضعب هيف درفتي يذلا ثيدحلا وأ «ةاورلا ضعب هب

 ظفلب دانسإلا اذهب هنع هوور كلام باحصأ نأل) هدانسإ يف وأ هنتم يف

 .اضيأ )۷۲١( هدنسم ىفو (7 5 5) يعفاشلا ننس يف ثيدحلاو ء ٠١7/7 مألا(١)

 .جو ط نم تبثملاو .“ثيدح” :لصألا يف(۲)



۰۲ 

 ةملسم نب هللا دبع وهو ءاعباتم يعفاشلل اندجو نكل .هل اوردقاف مكيلع

 .ةمات ةعباتم هذهو «كلام نع هنع يراخبلا هح رخخأ كلذك «ىبنعقلا

 هنع هّللا يضر رمع نب هّللا دبع هلج نع ديز نب دمحم هيبأ نع دمحم

 رمع نب هللا ديبع ةياور نم ملسم حيحص يفو «نيثالث اولمكف :ظفلب

 هذه يف راصتقا الو .نيثالث اوردقاف :ظفلب رمع نبا نع عفان نع

 ىنعملاب ت ءاج ول لب ءظفللا ىلع ةرصاق وأ ةمات تناك ءاوس ةعباتملا
 ا ا

 :يرهوجلا لاق «نيثالث رهشلا اومتأ يأ (“هل اوردقاف مكيلع مغ نإف”

 مكيلع مغ اذإ :ثيدحلا يفو «ريدقتلا نم ًاردق هردقأو هرُدقأ ئيشلا تردق”

 يعفاشلل اندحو نكل) .ىهتنا < “نيثالث اومتأ يأ هل اوردقاف لالهلا

 هنع (”يراخخبلا هجرخأ اذك <« «يبنعقلا ةملسم نب هّللا دبع وهو ءاعباتم

 حيحص يف ةرصاق ةعباتم هل اندجوو . .ةمات ةعباتم هذهو .كلام نع

 هد
 نع ديز نب دمحم هيبأ نع دمحم نب مصاع ةياور نم ةميزحخ نبا

 نم ملسم حيحص يف و . “ .يثالث اولمکف” ظفلب رمع نب هللا دبع هدح

 اوردقاف” ظفلب رمع نبا نع عفان نع '”رمع نب هللا ديبع ةياور
٤ e J: 

 ةرصاق وأ ةمات تناك ءاوس ةعباتملا هذه ىف راصتقا الو ."نيسالت

 .۷۸۷/۲ يرهوجلل حاحصلا(١)

 ......اوموصف لالهلا متيأر اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق باب :موصلا يف ( .۷) هحرخخأ(١١

 .ولمک” لدب “اولمكأف” :هيف نكلو 27٠7/7 ةميزخ نبا حیحص(۳)
 نتملا خسن يف امك “رمع نب” :باوصلاو ءأطم هيف واولا تابثإو “ورمع نب“ : خسنلا عيمج يف عقو(٤)

 .بتكلا نم هريغو
 .لالهلا ةيؤرل ناضمر موص بوحجو باب :مايصلا يف (؟ 414) ملسم هجرخأ(5)



۳ 

 دجو نإو) .يباحصلا كلذ ةياور نم اهنوكب ةصتخم اهنكل «ىفكل

 وأ «ىنعملاو ظفللا يف (ههبشي) رخآ يباحص ثيدح نم ىوري (نتم

 هانمدق يذلا ثيدحلا يف هلاثم و (دهاشلا وهف) طقف ىنعملا ىف

 يبنلا نع سابع نبا نع [نينح] نب دمحم ةياور نم يئاسنلا هاورام

 اذهف .ءاوس رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع ثيدح لثم رک ذف ءا

 دايز نب دمحم ةياور نم يراخبلا هاور ام وهف ىنعملاب امأو ءظفللاب

 نم اهنوكب ةصتخم اهنكل «ىفكل ىنعملاب ت ءاج ول لب «ظفللا ىلع
 .(يباحصلا كلذ ةياور

 © دهاشلاو

 يف ههبشي رخآ يباحص ثيدح نم ىوري نتم دجو نإو)
 ,ةلعسملا قلطأ فنصملاو (دهاشلا وهف طقف ىنعملا وأ «ىنعملاو ظفللا

 دجو اذإ حورشملا هجولا ىلع تاعباتملا دقف دعب مث :اولاقف ءاهوديق دق مهو

 ثيدحلا يف هلاثمو) دهاشلا وهف ههبشي رخآ يباحص نع بابلا يف رخخآ نتم

 نبا نع ' ”نينخ نب دمحم ةياور نم ' ”يئاسنلا هاور ام هانمدق ىذلا

 رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع ثيدح لثم ركذف.# يبنلا نع سابع
 ةياور نم '”يراخبلا هاور ام وهف ىنعملاب امأو ظفللاب اذهف .ءاوس
 .هيف سابع نبا ثيدح يف رانيد نب ورمع ىلع فالتخالا ركذ :مايصلا يف )۲٠۲۷( يئاسنلا هحرخأ(١)
 يف بتكو «نتملل ةيدنهلا ةخسنلا ىف وه اذكهو “ريبج” ج يف عقوو “بيب” ىلإ ط يف فّرح(١)
 1159 يئاسنلا ننس يف عقو يذلا ره" نينح” لصألا نم هانتبثأ امو .“نينح ةخسن يف” :ج شماه

 .حيحصلا وهو
 5-5 لالهلا متيأر اذإ :ملسو هيلع هّللا ىلص ىبتلا لوق باب :موصلا ىف )١9٠09( یراخبلا هحرخأ(؟)

 ١7. 4/5 ىرابلا حتف عجار ءطقف ىلمتسملا ةياور ىف عقو “مغ” ظفل نأ الإ .خلا



٤ 

 .“نيثالث نابعش ةدع اولمكأف مكيلع مغ نإف” ظفلب ةريره يبأ نع

 كلذ ةياور نم ناك ءاوس ءظفللاب لصح امب ةعباتملا موق صحو

 ةعباتملا قلطي دقو .كلذك ىنعملاب لصح امب دهاشلاو ءال مآ يباحصلا

 (قرطلا عبتت) نأ ملعا (و) .لهس هيف رمألاو «سكعلابو دهاشلا ىلع

 ةدع اولمكأف مكيلع مغ نإف” ظفلب ةريره ىبأ نع دايز نب دمحم

 لصح امب ةعباتملا) هعابتأو يقهيبلا يأ (موق صحو .“نيثالث نابعش
 لصحامب دهاشلاو ءال مأ ىباحصلا كلذ ةياور نم ناك ءاوس ءظفللاب

 قلطي دقو) ءال مأ يباحصلا كلذ ةياور نم ناك ءاوس يأ (كلذك ىنعملاب

 نم ةدافتسم ةوقلا اذإ (لهس هيف رمألاو «سكعلاب و دهاشلا ىلع ةعباتملا

 .هريغو يباحصلا كلذ نم نوكي اميف هعباتب ىنأي يراخبلاو «هعيمج
 لب «يغبني ام ىلع سيل ةمسقلا دروم يبسنلا درفلا لعج نأ ملعاو

 هريغ مالك رهاظ وه ام ىلع قلطملا درفلا نمو هنم معأ لعجي نأ يغبني يذلا

 له رظناف هخيش نع هيلع هعبات ادحأ دجت مل نإف” :يقارعلا لاق ءهحيرص لب

 هنومسي دقو ءاعبات اضيأ هّمسف هاور امك هاورف «هخيش خيش وأ هخيش دحأ عبات

 ٠ “ىباحصلا يف ىتح دانسإإلا رخآ ىلإ هقوف اميف لعفاف دجت مل نإ و ءادهاش

 هب جتحي ال نم ةياور داهشتسالاو ةعباتملا باب يف لحدي هنأ اضيأ ملعاو

 لب «"”فيعض لك حلصي ال هنأ الإ ءءافعضلا يف ادودعم نوكي لب «هدحو

 © طاغلا شحفو بذكلا ادع امب فعضملا

 .0 0١ يقارعلل ةيفلألا حرش(١)

 حلاص” و“رابتعالل حلصي نالف” :ةمئألا لاوقأ ةاورلا مجارت يف لاحرلا بتك يف ىرت ام اريثك كلذلو(۲)
 .“هب دهشتسي و هب ربتعي” و “رابتعالل

 .ج شماه يف اذك ءدهاشلاو عباتملا يف لمتحم طلغلا شحفو بذكلا ادع امب فعضلا نأ ينعي(۳)



 © ١٠١

 هنأ نظي يذلا ثيدحلا (كلذل) ءازجألاو ديناسملاو عماوجلا نم

 :حالصلا نبا لوقو (رابتعالا وه) ؟ال مأ عباتم هل له ملعيل «درف

 ميسق رابتعالا نأ مهوي دق “دهاوشلاو تاعباتملا و رابتعالا ةفرعم”

 نم مدقت ام عيمجو .امهيلإ لصوتلا ةئيه وه لب ءكلذك سيلو ءامهل
 .ةضراعملا دنع هبتارم رابتعاب هميسقت ةدئاف لصحت لوبقملا ماسقأ

 .ملعأ هّللاو

 #رابتعالاو»
 (ءازجألاو ديناسملاو عماوجلا نم قرطلا عبتت نأ ملعاو)

 :ديناسملاو «باوبألا بيترت ىلع ثيداحألا اهيف عمج ىتلا بتكلا :عماوجلا

 نم هاورام عيمج يأ ءةدح ىلع يباحص لك دنس اهيف عمج يتلا بتكلا

 باحصأ فالخب حيحصلاب اهيف نونتعي الو ءافيعض وأ ناك احيحص هئيدح

 ءدحاو صخش ثيدح اهيف نود ام :ءازجألاو .باوبألا ىلع ةفنصملا بتكلا

 له ملعيل ءدرف هنأ نظي يذلا ثيدحلا كلذل) هباب يف هليصفت ئيجيسو

 رابتعالا ةفرعم” :حالصلا نبا لوقو .رابتعالا وه ؟ال مأ عباتم هل

 سيلو ءامهل ميسق رابتعالا نأ مهوي دق “ دهاوشلاو تاعباتملاو

 ماسقأ نم مدقت ام عيمجو .امهيلإ لصوتلا ةئيه وه لب ءكلذك

 مدقيف (ةضراعملا دنع هبتارم رابتعاب هميسقت ةدئاف ° اصحی لوبقملا

 .هنود وهام ىلع ةبترم ىلعأ وهام

 . خص ثيدحلا مولع(؟)

 .نتملا خسن يف وه اذكهو «لصحت :ج يفو ءطو لصألا يف اذك (")



١١1 

 نإ) هنأل «هب لومعم ريغو هب لومعم ىلإ اضيأ مسقني (لوبقملا مث)
 هتلثمأو (مكحملا وهف) هداضي ربخ تأي مل يأ (ةضراعملا نم ملس
 وأ هلثم الوبقم هضراعم نوكي نأ ام ولخي الف (ضروع نإو) ةريثك
 ءفيعضلا ةفلاخم هيف رثؤي ال يوقلا نأل «هلرثأ ال يناثلاو ءادودرم نوكي

 نيب عمجلا نكمي نأ امإ ولخي الف (هلثمب) ةضراعملا تناك نإو

 ىمسملا عونلا وه(ف عمجلا نكمأ نإف)ءالوأ فسعت ريغب امهيلولدم
 الو ىودع ال” ثيدحب حالصلا نبا هل لثمو (ثيدحلا فلتخم)ب

 يف امهالكو “دسألا نم كرارف موذجملا نم رف” ثيدح عم “ةريط

 #مكحملاو»
 هنأل «هب لومعم ريغو هب لومعم ىلإ اضيأ مسقني لوبقملا مث)

 ءمكحملا وهف -هداضي ربخ تأي مل يأ- ةضراعملا نم ملس نإ

 الوبقم هضراعم نوكي نأ امإ ولخي الف ضروع نإو «ةريثك هتلثمأو
 ةفلاخم هيف رثؤي ال يوقلا نأل «هلرثأ ال يناثلاو ءادودرم نوكي وأ هلثم

 .(فيعضلا

 عمجلا نكمي نأ امإ ولخي الف هلثمب ةضراعملا تناك نإو)

 ىمسملا عونلا وهف عمجلا نكمأ نإف ءال وأ فسعت ريغب امهيلولدم نيب
 يواخسلا رسف اذكه ءارهاظ هلولدم فالتحا يأ (ثيدحلا فلتخمب

 حالصلا نبا هل لثمو) .ىميم ردصم هنأ ىلع حتفلاب نوكي اذه ىلعف «هريغو



۰¥ 

 هذه نأ امهنيب عمجلا هجوو «ضراعتلا امهرهاظو «حيحصلا

 ضيرملا ةطلاخم لعج هناحبس هللا نكل ءاهعبطب يدعُت ال ضارمألا

 امك هببس نع كلذ فلختي دق مث ء«هضرم هئادعإل اببس حيحصلل اهب

 ,هريغل اعبت حالصلا نبا امهنيب عمج اذك .بابسألا نم هريغ يف

 رف” ثيدح عم) '"”رفص الو ةماه الو (“ةريط الو ىودع ال” ثيدحب

00 
 ضرمم دروي ال” ثيدح عم اذكو (“دسألا نم كرارف موذجملا نم

. ' . MD 
 (ضراعتلا امهرهاظ و «حيحصلا ي امهالك و) . ححصم ىلع

 :لاقي «ءاقتالاو ءاعدالا نم ئوقتلاو ىوعدلاك ءادعإلا نم مسا ىودعلاو

 ةريطلاو .ءادلا بحاص باصأ ام لثم هبيصي نأ وهو «ءادعإ هيدعي ءادلا هادعأ

 ريطت ردصم يهو «ئيشلاب مؤاشتلا يه :نكسي دقو ءايلا حتفو ءاطلا رسكب

 ؛ليللا ريط نم ةماهلاو .امهريغ رداصملا نم ئجي ملو «ةرّيِج رّيختو ةرَيِط

 :لوقيف «ةماه ريصي هرأث كردي ال يذلا ليتقلا حور نأ معزت برعلا تناكو

 ءنطبلا يف ةيحرفصلا نأ اضيأ معزتو «تراط هرأث كردأ اذإف ءينوقسا ينوقسا

 هنومئاشتي اوناك :ليقو «هضع نم هعوج دنع ناسنإلا هدجي يذلا غدللاو

 ضارمألا هذه نأ امهنيب عمجلا هجوو) .نتفلا اهيف رثكي نولوقيو ءرفصب

 حيحصلل اهب ضيرملا ةطلاخم لعج هناحبس هللا نكل ءاهغبطب يدعن ال

 ىودع ال باب :مالسلا ىف )٥۷۸۹( ملسمو ءماذجلا باب :بطلا ىف (017017) ىراخبلا هجرخأ(١)

 .ةريره ىبأ ثيدح نم ةريطالو

 (ه7١1) ىراخبلا هجرحأو «ةريره ىبأ ثيدح نم ظفللا اذهب 5 577/7 (۹۷۲۰) دمحأ مامإلا هحرحأ(۲)

 .افنأ هجيرخت مدقت ىذلا “ی ودعال” ثيدح نم ءزح هدنع وهو “دسألا نم رفت امك موذجملا نمّرف” ظفلب

 ىودع ال باب :مالسلا ىف )٥۷۹۱( ملسمو «ةماه ال باب :بطلا ىف )٥۷۷١( ىراخبلا هجرخأ(5)

 .ةريره ىبأ ثيدح نم ةريط الو



 ١١م

 ىلع قاب ىودعلل هي هيفن نإ :لاقي نأ امهنيب عمجلا يف ىلوألاو

 نمل هلك هلوقو «“ائيش ئیش يدعي ال” هي هلوق حص دقو «همومع
 اهطلاخيف «ةحيحصلا لبإلا يف نوكي برحألا ريعبلا نأب هضراع

 هناحبس هّللا نأ ىنعي ؟لوألا ىدعأ نمف :هلوقب هيلع در ثيح ءبرجتف

 موذجملا نم رارفلاب رمألا امأو «لوألا يف هأدتبا امك «يناثلا يف كلذ أدتبا

 نم هريغ يف امك «هببس نع كلذ فلختي دق مث «هضرم هئادعإل اببس

 ىفن هنأ هلصاحو (هريغل اعبت " ”حالصلا نبا امهنيب عمج اذك .بابسألا

 هللا نأ ْمَلُعَأ يناثلا يفو ؛عبطلاب يدعُي هنوك نم لهاجلا هدقتعي ام لوألا يف

 ىلاعت ِهّللا لعفب هدوجو دنع دجو يذلا ررضلا نم رّدحو «كلذ لعج نيلاعت

 ىلع قاب ىودعلل هي هيفن نإ :لاقي نأ امهنيب عمجلا يف ىلوألاو)

 كلذ كيو هلوقو < ”ائيش ئیش يدعيال :ك هلوق حص دقو «همومع
 ءةحيحصلا لبإلا يف نوكي برحجألا ريعبلا نأب هضراع نمل) ثيدحلا

 ىنعي  “؟لوألا ىدعأ نمف” :هلوقب هيلع در ثيح «برجتف اهطلاخيف

 (لوألا يف هأدتبا امك يناثلا يف كلذ أدتبا ىلاعتو هناحبس هلا نأ

 نمل لوقلا كلذ #6 هلوق حص اذكو ءائيش ئیش يدعي ال : هلوق حص ينعي

 ثيح -حالصلا نبا معز امك- بيبستلا هجو ىلع ءادعإلا تبثأو «هضراع

 ال ”ثيح لوألا ىف امك ءادتبا لبءىودعلا ليبس ىلع سيل كلذ نأب هيلع در

 . ۷١٠۲ص ثيدحلا مولع :رظنا(١)

 .دوعسم نبا ثيدح نم رفص الو ةماه الو ىودع ال ءاج ام باب :ردقلا يف )۲۱٤۳( يذمرتلا هجرخأ(؟)

 ىودع ال باب :مالسلا يف (017/88) ملسمو ءرفص ال باب :بطلا يف (017/11) يراخبلا هجرحا(۳)

 .ةريره يبأ ثيدح نم ةريط الو

 .طو ج يف واولا تسيلو “ثيحو” :لصألا يف عقو(٤)



۱۰۹ 

 نم ئيش هطلاخي يذلا صخشلل قفتي المل «عئارذلا دس باب نمف

 كلذ نأ نظيف «ةيفنملا ىودعلاب ال «ءادتبا ىلاعت هّللا ريدقتب كلذ
 هبنجتب رمأف «جرحلا يف عقيف «ىودعلا ةحص دقتعيف «هتطلاخم ببسب

 يعفاشلا مامإلا عونلا اذه يف فنص دقو .ملعأ هّللاو «ةداملل امسح
 هدعب هيف فنصو ءهباعيتسا دصقي مل هنكل “ثيدحلا فالتحا باتک”

 .امهريغو يواحطلاو ةبيتق نبا

 الف «هيفن ىلع قاب اضيأ بيبستلا هجو ىلع ىودعلا ىفن نأ ملعف «ةطلاخم

 ءوس ىلإ لئاسولا يأ (عئارذلا دس باب نمف موذجملا نم رارفلاب رمألا

 هللا ريدقتب كلذ نم ءىيش هطلاخي يذلا صخشلل قفتي الئل) داقتعالا

 ءهتطلاخم ببسب كلذ نأ نظيف «ةيفنملا ىودعلاب ال «ءادتبا 'ىلاعت
 )1( + 5 £ ٠ ماد 8 58 .
 [هبنجتب] رماف) مثإلا يأ (جرحلا يف عقيف «ىودعلا ةحص دقتعيف

 "”عمامإلا] عونلا اذه ىف فنص دقو .ملعأ هّللاو ءةداملل امسح

 ركذ لب (هباعيتسا دصقي مل هنكل ءثيدحلا فالتحخا باتك ىعفاشلا

 داجأف (ةبيتق نبا هدعب هيف فنصو) كلذ قيرط ىلع فراعلا هبني ةلمح

 نم فئاوطلا عيمج هيلإ رطضي مهم نف اذهو (امهريغو يواحطلاو)
 لوصألاو هقفلاو ثيدحلا نيب نوعماجلا هب مايقلا لفكت امنإو «ءاملعلا

 ئيش هيلع لكشي مل ةروكذملا فاصوألا عمج نمو .يناعملا ىلع نوصاوغلا

 .طو ج نم هانححصو “هش ىلإ لصألا يف فرح( )١

 .نتملا خسن يف هدوحوم ىهو «ج نم ةدايزلا(۲)



1۰ 

 تبثو) فرع نإف «(الوأ) خيراتلا فرعي نأ امإ ولخي الف عمجلا نكمي مل نإو)
 قلعت عفر خسنلاو .(خوسنم رحخآلاو «خسانلا وهف) هنم حرصأب وأ (هب رخأتملا

 ءروكذملا عفرلا ىلع لد ام خسانلاو «هنع رخأتم يعرش ليلدب يعرش مكح

 )1( لِ £

 .“امهنيب فلؤأل هب ىنتأيلف عيش هدنع

 4خ وسنملاو خسانلا#
 ءال وأ خيراتلا فرعي نأ امإ ولخي الف عمجلا نكمي مل نإو)

 يف مكحلا ذه نأ ملعي نأ لثم «خيراتلاب يأ (هب رحأتملا تبن و فرع نإف

 نأ لثم «خيراتلا نم يأ (هنم حرصأب وأ) اهتسداس يف كلذوهةرجهلا ةسماح

 لثم هانعم يف ام وأ «"”خوسنم اذهو خسان اذه :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي

 مهم نف وهو (خوسنم رخآلاو «خسانلا وهف) ' «.خلا .....مكتيهن تنك”

 لاق «مهزجعأو َءاهقفلا ىيعأ «ةيافك ضرف ناك ثيحب «هيلإ رقتفي بعص

 لاق ؟هفرعي نم :هل ليقف ' هفرع نم ىتفي امنإ :# ناميلا نب ةفيذح

 يعرش ليلدب) نيفلكملاب (يعرش مكح قلعت عفر خسنلاو) ' ”هرمع
 هب جرخو «عفتري ال ميدق مكحلا سفن نأل مكح قلعت :لاق امنإو (هنع رخأتم

 ةلفغلاو مونلاو توملاب عفرلاو «يعرش مكحب سيل هنإف ءلصألا مكحب حابملا

 طرشلاو ءانثتسالاو لمجملا نايب اذك و ءيعرش ليلدب سيل امم نونجلاو
 . ۸١۲ص حالصلا نبال ثيدحلا مولع(١)
 .خوسنم اذه وأ خسان اذه نأب حرص ملسو هيلع هّللا ىلص ىبنلا نأ ثيداحألا نم ئيش ىف دجأ مل(؟)

 .هجيرخت يتأيسو “اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك” ثيدح وه(۳)
 .خ وسنملا نم خسانلا فرع نم يأ(4)

 «هخوسنم نم نآرقلا خسان ملع لحر ا دحأ اتا ي يتفي امنإ” :ظفلب 77/١ يمرادلا هجرخأ(ه)

 .ثيدحلا......باطحخلا نب رمع :لاق ؟كاذ نمو :اولاق



١١١ 

 فرعيو .ئلاعت هللا وه ةقيقحلا يف خسانلا نأل ءزاجم اخسان هتيمستو
 :ملسم حيحص يف ةديرب ثيدحك صنلا يف درو ام اهحرصأ «رومأب خسنلا

 اهنمو “.ةرحآلا ركذت اهنإف اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك”

 لوسر نم نيرمألا رحآ ناك: رباج لوقك ءرحأتم هنأب يباحصلا مزجيام

 اذك ربح” :ةباحصلا ضعب لوق اضيأ جرخو ءاهيف رخأت ال ذإ «قالطإل ديقم وأ

1 5 ۲ ۰ . . 0 . 

 فرعيو) .خسنلا ليلد وه امنإو (ىلاعت هّللا وه ةقيقحلا يف خسانلا نأل
MD e : ع . نيربخلا دحأ لطبأ [نأب] (صنلا يف درو ام اهحرصأ ءرومأب خسنلا 

 ,روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك” ملسم حيحص يف ةديرب ثيدحك «نيضراعتملا

 هلوق دعب “دلح نود زعام محجر” هوحنو  “ةرحخآلا ركذت اهنإف اهوروزف الأ 0 )0 . 29 0 4س 3 سس ا .
£ (Deu 7 5 „1277 ام) رومألا كلت نم يأ (اهنمو)  “ةراجحلاب مجرو ةئام دلح بيثلاب بيثلا 

 لوسر نم نيرمألا رخآ ناك” :رباج لوقك «رحأتم هنأب يباحصلا مزجي
 .ةفورعم ةيفالح ةلئسملاو «يعفاشلا بهذم وه امك ةجحب سيل يباحصلا لوق نأ ىلع ينبم اذه(١)

 .جو ط نم تبثملاو “نا” :لصألا يف عقو(۲)

 ثيدح نم همأ ربق ةرايز يف لح وزع هبر كي ىبنلا ناذعتسا باب :زئانجلا يف )١770( ملسم هحجرخأ(۳)
 ىف ءاج ام باب :زئانجلا يف ٠١ ١( 4) يذمرتلا دنع وه امنإ “ةرخآلا ركذت اهنإف” هيف سيل نكلو ءةديرب

 روبقلا اوروز :ظفلب ةريره ىبأ ثيدح نم هانعم )۲۲٠۹( ملسم جرح !معن «روبقلا ةرايز يف ةصحرلا
 .توملا مك رك ذت اهنإف

 كلعل :رقملل مامإلا موقي له باب :دودحلا ىف ًارصتخم )1۸۲٤( يراخبلا اهجرحأ زعام محر ةصق(4)

 فرتعا نم باب :د ودحلا يف الوطم (5 )577١ ملسم اهحرخأو «سابع نبا ثيدح نم تزمغ وأ تسمل
 هللا لوسر نأ ةرمس نب رباح نع )۲٠۲١۷( دمحأ مامإلا جرخأو ءةديرب ثيدح نم انزلاب هسفن ىلع

 .ادلج ركذي ملو ازعام محر ملسو هيلع هللا ىلص

 .تماصلا نب ةدابع ثيدح نم ىنزلا دح باب :دودحلا ىف (4 )٤ 5176441١ ملسم هجرخأ(0)



 ١١ ؟

 اهنمو .ننسلا باحصأ هجرحأ ءرانلا هتسم امم ءوضولا كرت يو هللا

 رخأتملا يباحصلا هيوري ام اهنم سيلو «ريثك وهو خيراتلاب فرعي ام

 ىباحص نم هعمس نوكي نأ لامتحال «هيلع مدقتملل اضراعم مالسإلا

 حيرصتلا عقو نإ نكل ءهلسرأف «هلثم وأ روكذملا مدقتملا نم مدقأ رخخآ

 مل نوكي نأ طرشب اخسان نوكي نأ هجتيف هل يبنلا نم هل هعامسب

 «خسانب سيلف عامجإلا امأو .همالسإ لبق ائيش #8 ىبنلا نع لمحتي

 ”””ننسلا باحصأ هجرخأ “رانلا هتسم امم ءوضولا كرت م هللا

 نأ هريغو سوأ نب دادش ثيدحك (ريثك وهو «خيراتلاب فرعي ام اهنمو

 :كط سابع نبا ثيدحو ٠ “موجحملاو محاحلا رطفأ” :لاق يو هللا لوسر

 نأ هللا همحر- يعفاشلا نيب [دقف] ."" “مئاص وهو مجتحا كي ىبنلا نأ"

 سيلو) ٠ .نامث ةنس يف لوألاو ءرشع ةنس ىف ناك هنأل «لوألل خسان ىناغلا

 5 . 00 م ۴ £ 5 .٠

 عقو نإ نكل « [هلسرأف] هلثم وأ ءروكذملا مدقتملا نم مدقأ رخآ

 :ةراهطلا يف )١.5( يئاسنلاو ءرانلا تسم امم ءوضولا كرت نم باب :ةراهطلا يف )١۹۲( دؤادوبأ هجرخأ(١)

 .اضيأ )٤۸۹( هجام نباو (۸۰) يذمرتلا دنع هلصأو «رباج ثيدح نم رانلا تريغ امم ءوضولا كرت يف باب

 :مايصلا يف )١54801( هجام نباو « محب مئاصلا يف باپ وصلا يأ CT دؤادوبأ هجرحا(۲)

 . سابع نبا ثيدح نم مئاصلل ئقلاو ةماجحلا با :موصلا يف )١31779( يراخبلا هجرأ(1)

 .طو ج نم( )٤
 .يعفاشلا نع ؟ + /: يقهيبلا ها ور( )

 .نتملا خسنل قفاوملا وه ج نم هانتبثأ امو “لسرأف” :طو لصألا يف عقو(1)



1۳ 

 نكمي نأ امإ ولخي الف خيراتلا فرعي مل نإو .كلذ ىلع لدي لب

 نتملاب ةقلعتملا حيجرتلا هوجو نم هجوب رخآلا ىلع امهدحأ حيجرت

 .الف (الإو) هيلإ ريصملا نّيعت حيحرتلا نكمأ نإف ءال وأ دانسإلاب وأ

 دعب هاورو «همالسإ لبق #8 هنع لمحت ول ذإ (همالسإ لبق ائيش هيف ىبنلا

 .اخسان نوكي ىتح هاور ام رخأتب مزجي ال -ئيجيس امك زئاج وهو- همالسإ

 مدقتم يعرش رخآ مكحل ضراعم يعرش مكح ىلع (عامحإلا امأو)
 خسنلا عفترا هدعبو ءلوسرلا دعب الإ دقعني ال ذإ «هدرجمب هل (خسانب سيلف)

 صن لزني هيلعو «خسنلا هب عقي هعم ربح دوجو ىلع لدي يأ (هيلع لدي لب)

 يهتني ام وأ صن نعامإ عامجإلا نأل ءنيقلطملا رئاسو باحصألاو يعفاشلا

 .صنلا سايقلا دنتسم و ءاسايق نوكي دق عامجإلا دنتسم نأل «سايقلاك هيلإ

 هجوب امهدحأ حيجرت نكمي نأ امإ ولخي الف خيراتلا فرعي مل نإو)

 نكمأ نإف ءال وأ دانسإلاب وأ نتملاب ةقلعتملا حيجرتلا هوجو نم

 ئيشلا لعج :ةغللا يف حيحرتلا (الف الإو «هيلإ ريصملا نيعت حيحرتلا
 امإ وهو ءاهضراعم ىلع هب ىوقتي امب ةرامألا نارتقا :حالطصالا يفو ءاحجار

 هلولدم ام ىلع رظحلا هلولدم نوكي نأك ءامهريغ وأ يوارلا وأ نتملا بسحب

 وأءرخآلا نم اددع رثكأ نيثيدحلا دحأ يوار نوكي نأك و ءطايتحالل ةحابإلا

 اهجو نيسمح ىلإ يقتري امم كلذ ريغ ىلإءرحالا نود ةنطف وأ ةقث ةدايز

 .خوسنملاو خسانلا باتك يف يمزاحلا ركبوبأ ظفاحلا مامإلا اهعمج ام ىلع

 7١1/9( سورعلا جات) .ةوابغلا هدضو «مهفلا :رسكلاب ةنطفلا(١)

 ؛هباب يف ديرف سيفن باتك وهو “رابخألا نم خوسنملاو خسانلا نايب يف رابتعالا” لماكلا همساو(۲)
 /-7١. ص ىلع هيف حيجرتلا هوجو رظنا
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 ءنكمأ نإ عمجلا :بيترتلا اذه ىلع ًاعقاو ضراعتلا هرهاظ ام راصف

 نع (فقوتلا مث) «نيعت نإ (حيحرتلاف) «خوسنملاو خسانلا رابتعإف
 «طقاستلاب ريبعتلا نم ىلوأ فقوتلاب ريبعتلاو .نيثيدحلا دحأب لمعلا

 ىف ربتعملل ةبسنلاب وه امنإ رخآلا ىلع امهدحأ حيجرت ءافح نأل

 .ملعأ هّللاو «هيلع يفح ام هريغل رهظي نأ لامتحا عم ةنهارلا ةلاحلا

 هريغ اهب غلبو ءاهنيبي ملو < ”[اظافلا] بابلا اذه يف تقحلأ دقو :يوونلا لاق

 (بيترتلا اذه ىلع اعقاو ضراعتلا هرهاظ ام راصف) ئام ىلع ةدايز

 عقي الإو «عقاولا يف ناصنلا ضراعتي ال ذإ ءضراعتلا هرهاظ ام لاق امنإ

 رابتعاف ءنكمأ نإ عمجلا) رمألا سفن يف نايعرش ناضقانتم نامكح

 دحأب لمعلا نع فقوتلا مث «نيعت نإ حيجرتلاف ءخوسنملاو خسانلا

 نأل ءطقاستلاب ريبعتلا نم ىلوأ فقوتلاب ريبعتلاو «نيثيدحلا

 ىف ربتعملل ةبسنلاب وه امنإ رخآلا ىلع امهدحأ حيجرت ءافح
 نهر :يرهوجلا لاق .ةرضاحلا يأ ةمئاقلاءةدوجوملا يأ (ةنهارلا ةلاحلا

 يفح ام هريغل رهظي نأ لامتحا عم) "'.تباثلا نهارلاو «تبثو ماد يأ

 .(ملعأ هّللاو «هيلع

 .طو ج نم هانححصو «ظافلأ :لصألا يف عقو(١)

 دعب لاقو «هوجو ةرشعو ةئام (۲ ۲٤٠١-٠١ ص)ر حاضيإلاو دييقتلا ىف يقارعلا ظفاحلا رك ذف(۲)

 ركذ دقو .ها “ .رظن اضيأ رک د ام ضعب يفو «رظن اهضعب يف ؛حيحرتلل رحأ هوجو متو” :اهدرس ام
 يتلا هوجولا عيمج اهيف جردأو «ةيسيئر هوجو ةعبس (۲١۲-۹۸/۲٠)بيردتلا يف يطويسلا

 .ىقارعلا اهركذ

 7١78/5. يرهوجلل حاحصلا(۳)
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 دانسإ نم (طقسل نوكي نأ امإ) درلا بجومو (دودرملا مث)

 رمأل نوكي نأ نم معأ «نعطلا هوجو فالتحا ىلع وار يف (نعط وأ)
 نم نوكي نأ امإ طقسلاف) ءهطبض ىلإ وأ ءيوارلا ةنايد ىلإ عجري

 دعب) دانسإلا يأ (هرخآ نم وأ ءفنصم) فرصت نم (دنسلا ئدابم
 .رثكأ مأ ادحاو طقاسلا ناك ءاوس (قلعملا لوألاف) «كلذ ريغ وأ (يعباتلا

 «هماسقأو دودرملا#

 مث) :لاقف دودرملا ماسقأ يف عرش لوبقملا ماسقأ نم غرف املو

 لوبقلا ةفص تاوف وهو «درلا هببسب بجي ام يأ (درلا بجومو ءدودرملا
 نعط وأ دانسإ نم طقسل نوكي نأ امإ) امهريغو طبضلاو ةلادعلا ينعأ

 عحري رمأل نوكي نأ نم معأ نعطلا هوجو يف فالتخا ىلع وار يف
 ئدابم نم نوكي نأ امإ طقسلاف «'””[هطبض] ىلإ وأ يوارلا ةنايد ىلإ

 .(كلذ ريغ وأ «ىعباتلا دعب دانسإلا يأ هرخآ نم وأ «فنصم فرصت نم دنسلا

 «قلعملا)»
 قلعملا يأ (رثكأ مأ ادحاو طقاسلا ناك ءاوس «قلعملا لوألاف)

 ناك ادحاو «هقوف نم ىلإ ثيدحلا يرفيو«دنسلا ًادبم نم طقسلا نوكي ام

 :ىراخبلا لوقك ءهضعب وأ دنسلا لك ناك ءاوس «يلاوتلا ىلع رثكأ وأ ءطقاسلا

 :لاق ةريره يبأ نع نابوث نب مكحلا نب '”[رمع] نع '””ريثك نب ىبحي لاقو

 .نتملا خسنل قفاوملا وه طو ج نم هانتبثأ امو “طبضلا” لصألا يف عقو(١)
 .ريثك ىبأ نب ىيحي :باوصلاو ءخسنلا عيمج ىف اذك(؟)
 .يراخبلا حيحص ىفامك “رمع” :باوصلا و ءفيرحت وهو “ريمع” :خسنلا عيمجج ىف عقو(7)
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 نمف «هجو نم صوصخو مومع هركذ يتآلا لضعملا نيبو هنيبو

 ظفل نإ :لاقف «هرقأو مهضعب نع حالصلا نبا هاكح .' ”“رطفي الف ءاق اذإ"

 نإ ىتح «رثكأف دحاو هدانسإ ًأدبم نم فذح اميف المعتسم هتدجو قيلعتلا

 ىف اذه يّرملا ركذي ملو .ىهتنا «”"”دانسإلا لك فذح يف هلمعتسا مهضعب

 .اعوفرم هنوك عم اضيأ يباحصلا ىلع هيف رصتقا ام الو لب «قيلعتلا ىف فارطألا

 حالصلا نبا نع رخأت نم بهذم راتخا هلعلو «مزجلا هغيص ' طرتشي ملو

 ىورو «نالف لاقك مزجلا ةغيصب نوكي مهدنع قيلعتلاف ءيزملاو يوونلاك

 ظفل دجأ ملو :حالصلا نبا لاق ءركذيو ىوريك ضيرمتلا ةغيصبو «نالف

 هرخآ نم الو هطسو نم دانسإلا لاجر ضعب هنم طقس اميف المعتسم قيلعتلا

 قيلعت نم ذوخأم قيلعتلا نأك :لاقو ءركذيو ىوريك مزح هيف سيل اميف الو

 .”لاصتالا عطق نم هيف عيمجلا كرتشي امل ءامهوحنو قالطلا قيلعتو رادجلا

 امهدحأ وأ نيفرطلا نأ ههجو لعلو ءرادجلا قيلعت نم هذحأ فنصملا دعبتساو

 هنيبو) .ثيدحلا قيلعت فالخب ءطقاس ريغ هلاح ىلع قاب رادجلا قيلعت يف

 ثيح نمف «هجو نم صوصخو مومع هركذ يتآلا لضعملا نيبو
 ىبأ نب ىيحي نع هجرخي مل هنكل ءمئاصلل ئقلاو ةماجحلا باب :موصلا باتك :يراخبلا حيحص(١)

 نب ىيحي لاقو” :حيحصلا عماجلا ةرابع هذهو ءالوصوم هحرخأ لب «فنصملا لاق امك اقلعم ريثك

 !!ىراخبلا خويش نم حلاص نب ئيحيو “.خلا......رمع نع ىيحي انثدح «مالس نب ةيواعم انثدح «حلاص

 دق رجح نبا ظفاحلا تيأر نكل ءاقلعم خسنلا ضعب يف عقو نوكي نأ نكمي هنأ تننظ كلذ تيأر املو

 .ملعأ هّللاو .خسنلا عيمج يف عقو اذكه هنأب ٠۷١/٤ حتفلا ىف حرص

 ."37ص ثيدحلا مولع(۲)

 .يشحملا هلاق ءرجح نبا ظفاحلا يأ(؟)

 )٤ ثيدحلا مولع( ص٤٤1۳ 1 .
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 نم فنصملا فرصت نم هنأب قلعملا دييقت ثيح نمو «قلعملا روص
 نأ قلعملا روص نمو .كلذ نم معأ وه ذإ «هنع قرتفي دنسلا ئدابم
 نأ اهنمو .ك# هللا لوسر لاق :الثم لاقيو ءدنسلا عيمج فذحي
 فذحي نأ اهنمو ءاعم يباحصلاو يعباتلا الإ وأ «يباحصلا الإ فذحي

 كلذل اخيش هقوف نم ناك نإف «هقوف نم ىلإ هفيضيو هثّدح نم
 اذه يف حيحصلاو ؟ال وأ اقيلعت ىمسي له ءهيف فلتخا دقف فنصملا
 يضق سلدم كلذ لعاف نأ ءارقتسالا وأ صنلاب فرع نإف :ليصفتلا

 لاحب لهجلل دودرملا مسق ىف قيلعتلا ركذ امنإو .قيلعتف الإو «هب

 عضوم يأ نم يلاوتلا ىلع (ادعاصف نانثا هنم طقس هنأب لضعملا فيرعت

 نينثا طقاسلا ناك اذإ اميف وه و (قلعملا روص ضعب عم عمتجي) ناك
 فرصت نم هنأب قلعملا دييقت ثيح نمو) دنسلا ئدابم نم ادعاصف

 نم معأ وه ذإ ءهنع) لضعملا يأ (قرتفي دنسلا ئدابم نم فنصم
 :ليق نإف .طقف ادحاو طقاسلا ناك اذإ اميف هنع قلعملا قرتفيو (كلذ

 لعل :انلق ؟رخآلا ىلع امهدحأ قدصي فيكف «كلذ ريغ ماسقأ نم لضعملا

 دنسلا عيمج فذحي نأ قلعملا روص نمو) .طقف دنسلا ئدابم نم دارملا

 وأ ءيباحصلا الإ فذحي نأ اهنمو يع هللا لوسر لاق :الثم لاقيو

 ىلإ هفيضيو هثدح نم فذحي نأ اهنمو ءاعم ىباحصلاو ىعباتلا الإ

 له هيف فلتحا دقف فنصملا كلذل اخيش هقوف نم ناك نإف «هقوف نم

 ناف) :اذ وه اهو (ليصفتلا اذه ىف حيحصلاو بد وأ اقيلعت ىمسي

 . ٠ 1 ع 2 .

 (هب ىضق سلدم كلذ لعاف نأ ءارقتسالا وأ) قلعملا نم (صنلاب فرع



۱۸ 

 هجو نم ّىمسم ئيجي نأب فرع نإ هتحصب مكحي دقو ءفوذحملا
 ماهبإلا ىلع ليدعتلا ةلئسم ت ءاحء«تاقث هفذحأ نم عيمج :لاق نإف .رخآ

 نإ :انه حالصلا نبا لاق نكل «ىمسي ىتح لبقي ال روهمجلا دنعو
 هيف ىتأ امف ءملسمو يراخبلاك هتحص تّمزَتلا باتك يف فذحلا عقو

 «ضارغألا نم ضرغل فذح امنإو «هدنع هدانسإ تبث هنأ ىلع لد مزجلاب

 لهجلل دودرملا مسق ىف قيلعتلا ركذ امنإو .قيلعتف الإو) سيلدتلاب يأ

 دقو) مولعم ريغ فوذحملا ىوارلا لاح ' [نأ] ينعي (فوذحملا لاحب
 (رخآ هجو نم ىمسم ئبجي نأب) فرع نإ فوذحملا يأ (هتحصب مكحي
 ت ءاج تاقث هفذحأ نم عيمج :لاق نإف) ءرخآ دانسإ يف ىمسم يأ

 ينثدح :لاق اذإ امك ءلّدعملا ةيمست ريغ نم (ماهبإلا ىلع ليدعتلا ةلئسم

 هب ىفتكي مهضعب دنعف «هيف فلتحا ءهيمسي نأ ريغ نم كلذ وحنو ةقثلا

 ظ يف هب ىفتكي ال :يفريصلا ركبوبأ هيقفلاو بيطخلا مهنمو (روهمجلا دنعو)

 (عقو نإ : انه حالصلا نبا لاق نکل «ىمسي ىتح لبقي ال) و هب قيثوتلا
 امف ملسمو يراخبلاك هتحص تمرتلا باتك يف فذحلاو) قيلعتلا اذه

 تبث هنأ ىلع لد) نالف ىورو «نالف لاقك (مزجلا) ةغيص (ب) هيف ىتأ

 هنع هدنع حص دقو الإ هنع كلذب مزجي نأ زيجتسي ال هنإف (هدنع هدانسإ

 يف هانعم دنسأ هنأ وأ راركتلا امإ وهو (ضارغألا نم ضرغل فذح امنإو)
 ديقب هب قثي نمم هعمسي مل هنأ وأ «هيلع قيلعتلاب هبنف ءرخآ قيرط نم ولو بابلا

 يف هعمس وأ «هيلإ فاضملا نع تاقثلا ةهج نم فورعم وهو ءاقلطم وأ ءولعلا
 .طو ج نم(١)

 . ۲٠۰۲۰ ص ثيدحلا مولع :رظنا(۲)



۱۱۹ 

 يف كلذ ةلثمأ تحض وأ دقو «لاقم هيفف مزجلا ريغب هيف ىتأ امو

 .حالصلا نبا ىلع تكنلا

 ثيدحتلا ةلاح يف هخئاشم نع هثدح ام نيب قرفلا كلذب دصقف«ةركاذملا ةلاح

 ىلع كلذب هّبن هنأ وأء-اهب نوجتحي املق ةركاذملا ثيداحأو- ةركاذملا وأ

 ال يتلا بابسألا نم كلذ ريغ وأ «هطرش ىلع يتلا ةياورلا ليلعت مهوي عضوم

 ضيرمتلا ةغيصب يأ (مزجلا ريغب هيف ىتأ امو).عاطقنالا للخ اهبحصي

 هل مكحي الف (لاقم هيفف) ليقك اهوحنو يورو لقنو لاقيو ىورُيو ركذّيك

 دقو) كلذ اهتدافإ مدعل ةغيصلا هذه درجمب هيلإ فاضملا نع هدنع ةحصلاب

 ضعب لاقو "”(حالصلا نبا ىلع تكنلا يف كلذ ةلثمأ تحضوأ

 ريغ يف يراخبلا لوق هيلإ فاضأو «قيلعتلا نم ٍناث مسق هنإ :ةبراغملا يرخأتم

 قيلعتلاب كلذ لك ٠ [مسوف] «نالف انداز و «نالف يل لاقو :هباتك نم عضوم

 لاق” :لاق اذإ :لاقو «ءىنعملا ثيح نم لصفنملا ءرهاظلا ثيح نم لصتملا

 ربعي ام اريثك و :لاق ءجاجتحالل ال داهشتسالل هركذ هنأ ملعاف “انل لاق” :وأ “يل

 ثيداحأو «تارظانملاو تاركاذملا ىف مهنيب ىرح امع ظفللا اذهب نوثدحملا

 فلاخم هنأ ثيح نم اذه حالصلا نبا در و . اهب نوجتحي امّلق تاركاذملا

 وأ “يل لاق” :يراخبلا لاق املك هنأ يروباسينلا دمحأ نب رفعجوبأ هلاق امل

 “ یراخبلاب فرعأو هنم مدقأ رفعحابأ نأ كلذ وةلوانم ضرع وهف “اتل لاق”

 .434 ص ىلإ ۸۸ ص نم ظفاحلل “تكنلا”رظنا(١)

نححصو “مهوف” ىلإ لصألا يف فرح( ۲)
 .ثيدحلا مولعو ج نم ها

 . ۳٦ص ثيدحلا مولع(۳)

 .ردصملا سفن( )٤
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 وه ىعباتلا دعب نم هرخآ نع طقس ام وهو (يناثلاو)
 لاق :اريغص وأ اريبك ناك ءاوس يعباتلا لوقي نأ هتروصو (لسرملا)

 .كلذ وحنو ءاذك هترضحب لعُف :وأ ءاذك لعف :وأ ءاذك كي هللا لوسر

 (لسرملا]
 (لسرملا وه -يعباتلا دعب نم هرخآ نم طقس ام وهو- يناثلاو)

 ىنعمب لاسرإلا نم وأ ءريسلا ةعيرس يأ “لاسر ةقان” مهلوق نم ذوخأم وهو

 “ي َنْيرفاكْلا ىَلَع َنّيِطاَيَشلااَنَلَسرَأ اإ ئلاعت هلوقك «عنملا مدعو قالطإلا

 اريبك ناك ءاوس يعباتلا لوقي نأ هتروصو) قلطأو عرسأ يوارلا نأكف

 هترضحب لعف :وأ ءاذك لعف :وأ ءاذك 4 هللا لوسر لاق :اريغص وأ

 وهو «روهشملا وه اذه . ةيلحلاك © لإ هفيضي امم کا وحنو اذك

 السرم نيعباتلا راغص ثيدح نوكي ال :اولاقو «ريبكلاب مهضعب هدّيقو .دمتعملا

 مهتياور رثكأف «نينثالا و دحاولا الإ ةباحصلا نم اوقلي مل مهنأل ءاعطقنم لب

 ال يتلا هتروصو” :هلوقب حالصلا نبا راشأ فالتحخالا اذه ىلإو .نيعباتلا نع

 ريبكلاب ديقتلا رأ مل :فنصملا لاقو ۳« کلا يعباتلا ثيدح اهيف فالح

 نأب دضتعا اذإ لبقي يذلا لسرملا يعفاشلا دّيق !معن ءدحأ نع [احيرص]

 يماثل هاور ام ىمسي ال نأ كلذ نم مزای الو «ريبكلا يعباتلا ةیاور نم نوكي

 يعباتلا نود نم لوق ىلع نويلوصألاو ءاهقفلا هقلطأو « ,' ” ةلسرم ريغصلا

 ۸۲ :ميرم(1)

 ١51417( ص سوماقلا) ةروصلاو ةقلخلا :رسكلاب ةيلحلا(۲)

 . 17ص ثيدحلا مولع(؟)
 .طو ج نم ةدايزلا(٤)

 ١59 ص ظفاحلل تكنلا ىف صنلاو .طو ج نم هانححصو “لسرم” لصألا ىف عقو(5)
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 لمتحي هنأل ءفوذحملا لاحب لهجلل دودرملا مسق يف ركذ امنإ

 نأ لمتحي يناثلا ىلعو ءايعبات نوكي نأ لمتحيو ءايباحص نوكي نأ

 نوكي نأ لمتحي يناثلا ىلعو «ةقث نوكي نأ لمتحيو ءافيعض نوكي

 ىلعو «رخآ يعبات نع لمح نوكي نأ لمتحيو «يباحص نع لمح
 ال ام ىلإف يلقعلا زيوجتلاب امأ ءددعتيو قباسلا لامتحالا دوعيف ىناثلا

 ةياور نم دحو ام رثكأ وهو «ةعبس وأ ةتس ىلإف ءارقتسالاب امأو «هل ةياهن

 :رصتخملا يف بحجاحلا نبا لاق كلذلو ء# يبنلا لاق :الضعم وأ ناك اعطقنم

 يذلا وه ريبكلا يعباتلاو 8 هللا لوسر لاق يباحصلا ريغ لوق لسرملا

 [مزاح يبأ نب] سيقك مهنع هتياور لجو «مهسلاجو ةباحصلا نم ةعامج يقل ٩

 ءريسيلا ددعلا الإ ةباحصلا نم قلي مل يذلا وه ريغصلاو .بيسملا نب ديعسو

 يراصنألا ديعس نب ىيحيك «يعباتلا نع هتياور لج نأ الإ ةعامج يقل وأ

 يوارلا (لاحب لهجلل دودرملا مسق يف) لسرملا يأ (ركذ امنإو)
 نوكي نأ لمتحيو ءايباحص نوكي نأ لمتحي هنأل ءفوذحملا)

 نوكي نأ لمتحي يناثلا ىلعو) «ةباحصلا نع ةياورلاب مهديقت مدعل (ايعبات

 ءتاقثلا نع ةياورلاب مهديقت مدعل ةقث نوكي نأ لمتحيو ءافيعض

 نع لمح نوكي نأ لمتحي) ةقث هنوك ريدقت ىلع يأ (يناثلا ىلعو

 لامتحالا دوعيف يناثلا ىلعو ءرخآ ىعبات نع نوكي نأ لمتحيو يباحص

 الام ىلإف ىلقعلا زيوجتلاب امأ) لامتحالا يقتري يأ (ددعتيو «قباسلا

 .“وهو” لصألا ىف عقو(۲)

 .هانتبثأ ام باوصلاو “مزاح نب سيق" : خسنلا عيمجب ىف عقو(۳)



۲۲ 

 الإ لسري ال هنأ يعباتلا ةداع نم فرع نإف. ضعب نع نيعباتلا ضعب

 وهو «لامتحالا ءاقبل فقوتلا ىلإ نيثدحملا روهمج بهذف ةقث نع

 نم دجو ام رثكأ وهو «ةعبس وأ ةتس ىلإف ءارقتسالاب امأو ءهل ةياهن

 افيعض اثيدح لسرملا نوك يأ- اذه  ”(ضعب نع نيعباتلا ضعب ةياور
 نم ريثكو يعفاشلا دنع اذكو «نيثدحملا ريهامج دنع -هب جتحي ال ادودرم

 ةفينحوبأو - هنع روهشملا يف- كلام لاقو .لوصألا باحصأو ءاهقفلا

 هنأ هنع روهشملا يف دمحأك ءاملعلا ةمئأ نم مهريغو امهباحصأ نم ةفئاطو

 هنأو «هلوبق ىلع مهرسأب نيعباتلا عامحإ ريرح نبا ىكح لب «هب جتحم حيحص
 نيذلا "”نيتملا سأر ىلإ مهدعب ةمئا نم دحأ نعالو ؛هراكتإ مهنع تأب مل
 ضعب غلابو « ”ةيريخلاب #6 عراشلا نم اهل دوهشملا ةلضافلا نورقلا نم مه
 لسرأ نمو «كلاحأ دقف دنسأ نم نأب الّلعم دنسملا ىلع هاّوقف «هلوبقب نيلئاقلا

 ةداع نم فرع) نأب دضتعا (نإف) .دضتعي مل اذإ اذه كل لفكت دقف

 (فقوتلا ىلإ نيثدحملا روهمج بهذف ةقث نع الإ لسري ال هنأ ىعباتلا

 نب نمحرلا دبع نع راشب نب دمحم نع (۹۹۷) يئاسنلاو )۲۸۹٦( يذمرتلا هجرخأ ام وهو(١)
 نع نوميم نب ورمع نع مثيخ نب عيبر نع فاسي نب لاله نع رمتعملا نب روصنم نع ةدئاز نع ىدهم
 لاق :لاق فذ يراصنألا بويأ يبأ نع -بويأ يبأ ةأرما ىهو- ةأرما نع ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع

 ثلث أرق دقف ' 'دمصلا دحاولا هللا" أرق نم ؟نآرقلا ثلث ةليل يف أرقي نأ مكدحأ زجعي أ كي هّللا لوسر

 نب روصنم نم نييعبات ةتس دانسإلا اذه يفف . «نآرقلا ثلث دحأ هّللا وه لق” :يئاسنلا ةياور ىفو .نآرقلا

 ةأرما يف فالتحالا لجأل كلذف ةعبس وأ ةتس مهنوك يف فنصملا دّرت امأ . بويأ يبأ ةأرما ىلإ رمتعملا

 .ملعأ هّللاو .ةيعبات اهنأ مهدنع حجارلاو ؟ال مأ ةيباحص يه له هذه بويأ يبأ

 لوأ يعفاشلا نأ ينعي -ريرج نبا يأ- هنأك” :لاقو ٤/١ ديهمتلا يفربلا دبع نبا ظفاحلا :ريرج نبا نع هاکح(۲)

 .«ىربطلا معزي” اربعم لوقلا اذه فعض ربلا دبع نبا رهظأ دقو «ةفزاجم هذهو .ها .“لسرملا لوبق نم ىبأ نم

 يراخبلا هجرحأ “مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ىنرق سانلا ريح” دوعسم نبا ثيدح ىلإ هب ريشي( ۳)

 .هجيرخت مدقت دقو «هريغو
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 ءقلطم لبقي :-نييفوكلاو ةيكلاملا لوق وهو- امهيناثو .دمحأ يلوق دحأ

 ىلوألا قيرطلا نيابي رخآ هجو نم هئيجمب دضتعا نإ لبقي :يعفاشلا لاقو
 سفن يف ةقث فوذحملا نوك لامتحا ححرتيل ءالسرم وأ ناك ادنسم

 ةيكلاملا نم يحابلا ديلولاوبأو ةيفنحلا نم يزارلا ركبوبأ لقنو .رمألا
 .اقافتا هلسرم لبقي ال مهريغو تاقثلا نع لسري ناك اذإ يوارلا نأ

 ريغلا (دمحأ يلوق دحأ وهو) روكذملا (لامتحالا ءاقبل) لبقي ال هنأو

 (اقلطم لبقي :نييفوكلاو نييكلاملا لوق وهو امهيناثو) هنع روهشملا |
 7 6« ء٤ 7 ٤

 لاقو) هب  [دضتعي مل وأ] ىلوألا قيرطلا نيابي رخا هجو نم هئيجمب دضتعا
 نيابي رخآ هجو نم هئيجمب دضتعا نإ لبقي :هللا همحر ىعفاشلا

 وأ ادنسم) ناك ءاوس ءةفلتخم امهعويش نوكي نأب (ىلوألا قيرطلا

 افصتم لسرملا ناك وأ «هانعمب ملعلا لهأ ماوع ىتفأ نأب دضتعا وأ (السرم

 سفن يف ةقث فوذحملا نوك لامتحا حجرتيل) نيعباتلا رابك نم هنوكب

 ىلإ ةحاح الو دمتعملا وه دنسملاف ءدنسمب دضتعا اذإ :ليق نإف (رمألا

 هتيحالصو طقاسلا ةوق هب نابو ءدنسملاب ىوقت لسرملا نإ :ليق !لسرملا

 ليلد دنسملا ذإ «ناليلد امه :ليقو .افيعض نوكي دق دنسملا ذإ ءجاجتحالل

 ةضراعم دنع ربخلا امهب ححريف «رخآ اليلد ريصيو «هب دضتعي لسرملاو ءهسأرب

 و ةيفنحلا نم "”يزارلا ركبوبأ لقنو) .هدنسم ىوس قيرط هل سيل ربح
 تاقثلا نع لسري ناك اذإ يوارلا نأ ةيكلاملا نم "”ىحابلا ديلولاوبأ

 ١. 47/79 “لوصألا يف لوصفلا” هباتك يف(۲)

 .7١7ص “لوصألا ماكحأ يف لوصفلا ماكحإ” هباتك يف(؟)
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 ناك نإ) دانسإإلا نم طقسلا ماسقا نم (ثلاثلا) مسقلا (و)

 طقسلا ناك نأب )إو «لضعملا) وه(ف يلاوتلا عم ادعاصف نينتاب

 .(اقافتا هلسرم لبقي ال مهريغو

 4 لضعملازب
 نينثاب ناك نإ دانسإلا نم طقسلا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلاو)

: 71 . . : )0 

 لس . 0 1 1 ١

 وهف) كي هللا لوسر لاق :كلام لوقك «يلاوتلا ديق ' امهريغو " ”يوونلاو

 لّضعم وهف هلضعأ :نولوقي ثيدحلا باحصأ :حالصلا نبا لاق (لضعملا
 ' e سلا ,DD) ع . . .

 تدحوف ٌٌتثحب :لاقو ءاهعم مزال اذهو ةزمهلاب يّدع ءىثالث نم الإ نوكي ال

 .(1) . )° . fel وو :
 لدي لعاف [ىنعمب] ليعف و ' ”.ديدش قلغتسم يأ ليضع رمأ مهلوق نم هل

 يدعتملا ىعابرلا نم -داضلا حتفب- لضعملا :يواخسلا لاق ءىثالثلا ىلع

 ةفرعم نيبو هنيب لاحو «هيلإ هيدؤي نم ىلع لاحلا قّيض ثيح ءهلضعأ :لاقي

 الضعم ثيدحلا كلذ نوكيو «لاحلا هيلع دّدشو «حرجلا وأ ليدعتلاب هتاور

 يدعتملا امأو «مزال قلغتسا ىنعمب لضعأ نإ :لاقي دقو © ل يوارلا لاضعإل

 .5 ٤ص ثيدحلا مولع يف(١)
 7١١/١. بيرقتلا یف(۲)

 يف يبيطلاو ه١ ص ثيدحلا مولع راصتحا ىف ريثك نباو ٤٠ ص ةظقوملا يف يبهذلاك(؟)

 . ۷٦ص ةصالخلا

 )٤ ثيدحلا مولع( ص٤ ١ .

 .ردصملا سفن(5)
 .طو ج نم ةدايزلا(5)

 ٠١۹۰۱۰۸/۱ يواخسلل ثيغملا حتف نم اصخلم(/)
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 نإ م١ .يلاوتلا مدع طرشب نكل نينا نم رثكأ وا ءطقف دحاو

 «هتفرعم ىف كارتشالا لصحي (احضاو نوكي دق) دانسإلا نم (طقسلا)

 ا :لضعم رمأو «قلغتساو دتشا يأ رمألا لضعأ دقو «هرمأ ىنايعأ ىأ ناللف

 .ىيعأ ىنعمب هلضعأ نم هنإ :لاقي نأ ىلوألاف '”.ههجول ىدتمهي

 (عطقنملا زا

 نكل نينثا نم رثكأ وأ طقف دحاو طقس نإ اذكو «عطقنملا وهف

 ثيحب «هعاطقنا ناك هجو يأ ىلع «هدانسإ لصتي مل ام عطقنملا نأ نيثدحملا

 نود نم ةياور يف لمعتسي ام رثكأ نكل «قلعملاو لضعملاو لسرملا لمشي

 لتخا ام :ليقو ءامهنع هّللا يضر رمع نبا نع كلامك «يباحصلا نع يعباتلا
1 03 ٠ 

() 

 بيرغ اذهو :' يوونلا لاق ءالعف وأ هل الوق هنود نم وأ یعبات نع یور ام وه

 نم طقسلا نإ مث) .عطقنملا ال ءعوطقملا وه اذه نإف ءديعب فيعض

 ملعي يأ (هتفرعم يف كارتشالا لصحي احضاو نوكي دق دانسإلا

 .11757/8 يرهوجلل حاحصلا(١)
 .“"انيعم افوذحم” ج يف( ۲)

 .۲۰۸۰۲۰۷/۱ بيرقتلا یف(۳)
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 الف (ایفحخ) نوكي (وأ) «هنع ىور نم رصاعي مل الثم يوارلا نوكل
 للعو ثيدحلا قرط ىلع نوعلطملا قاَّذُحلا ةمئألا الإ هكردي

 يوارلا نيب (يقالتلا مدعب كردي) حضاولا وهو (لوألاو) ديناسألا

 هل تسيلو ءاعمتجي مل نکل هكردأ وأ «هرصع كردي مل هنوكب «هخيشو

 ريرحت هنمضتل (خيراتلا ىلإ جيتحا مث نمو) ةداحو الو ةزاحإ هنم

 حضتفا دقو «مهلاحتراو مهبلط تاقوأ و «مهتايفوو ةاورلا ديلاوم

 (و) .مهاوعد بذك خيراتلاب رهظ خويش نع ةياورلا اوعذا ماوقأ

 نوكل كلذب يمس «ماللا حتفب (سلدملا) يفخلا وهو (يناثلا) مسقلا

 .هب هثدحي مل نمم ثيدحلل هعامس مهوأو «هثدح نم مسي مل ىوارلا

 وأ ؛هنع ىور نم رصاعي مل الثم يوارلا نوكل) قاّذحلا ريغو قاّدحلا

 قرط ىلع نوعلطملا قاذحلا ةمئألا الإ هكردي الف ايفح نوكي

 وهو- لوألاف) هيف ةحداقلا (ديناسألا للعو) هديناسأ يأ (ثيدحلا

 كردي مل هنوكب «هخیش و ىوارلا نيب يقالتلا مدعب كردي -حضاولا

 (ةداحو الو ةزاحإ هنم هل تسيلو ءاعمتجي مل نكل هكر دأ وأ هرصع

 هنمضتل) اضيأ هانعم ئيجيس (خيراتلا ىلإ جيثحا مث نمو) امهانعم ئيجيسو

 دقو «مهلاحتراو مهبلط تاقوأو «مهتايفوو ةاورلا ديلاوم ريرحت

 .(مهاوعد بذك خيراتلاب رهظ خويش نع ةياورلا اوعدا ماوقأ حضتفا

 ن

 4 سلدملا#
 كلذب يمس «ماللا حتفب سلدملا -ىفخلا وهو- يناثلا مسقلاو)



١ 

 كلذب يمس «مالظلا طالتخا وهو «-كيرحتلاب- سّلّدلا نم هقاقتشاو

 (لمتحي) ءادألا غيص نم (ةغيصب) سّلدملا (ٌدرْيو) ءءافخلا يف امهكارتشال

 عقو ىتمو «(لاق) اذك (و نعك) هنع دنسأ نمو سلدملا نيب يقلل عوقو

 الدع ناك اذإ سيلدتلا هنع تبث نم مكحو .ًابذك ناك ةحيرص ةغيصب

 يمس «مالظلا طالتخا وهو «-كيرحتلاب- سّلّدلا نم هقاقتشاو «هب

 ةغيصب سّلدملا) ثيدحلا (دريو «ءافخلا يف "”[امهكارتشال] كلذب
 ءهنع دنسأ نمو سلدملا نيب يقللا عوقو لمتحي ءادألا غيص نم

 سلدملاف .(ًابذك ناك ةحيرص ةغيصب عقو ىت ىتمو .لاق اذكو ءنعك

 عمس يذلا هخيش مسا طقسي نأ وهو «فنصملا هركذ ام :اهدحأ «ماسقأ ةثالث

 لب «لاصتالا يضتقي ال ظفلب كلذ دنسيف «هقوف نم وأ هخيش ىلإ يقتريو «هنم

 اسيلدت نوكي امنإو « الف لاق وأ «لاق ًانالف نأ وأ «نالف نعك هل مهوم ظفلب

 كلذ هنم عمسي ملو هعمس وأ ءهنم عمسي ملو هيقل وأ هرصاع سلدملا ناك اذإ

 ةنييع نبا دنع انك :لاق مرشح نبا ىلع نع يور ام كلذ لاثم ءثيدحلا

 ءيرهزلا لاق :لاق مث ءتكسف ؟يرهزلا مكثّدحأ :هل ليقف «يرهزلا لاق :لاقف

 نم هعمس نمم الو ءيزهزلا نم هعمسأ مل :لاقف ؟يرهزلا نم هتعمس :هل ليقف

 فصي نأ :' 'اهيناثو .””يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع ىنثدح «يرهزلا

 وأ مسا نم هب فرعي ال فصوب هنم ثيدحلا كلذ عمس يذلا هخيش سلدملا

 .ج نم هانححصو “امهكارشال” :لصألا يف عقو(١)
 .دانسإلا سيلدت مسقلا اذه ىمسيو(۲)

 .ارصتخم ١7١ ص ثيدحلا مولعةفرعم يف مكاحلا هاورو «4 78ص بيطخلل ةيافكلا(")

 .“......الصأ مهفذحب ال ءطقف مهل ةيطغتلاب خويشلا سيلدت وهو اهيناثو” :ج يف( )٤
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 ىلإ قيرطلا "رغوي ىك كلذ وحن وأ ةعنص وأ دلب وأ ةليبق ىلإ ةبسن وأ ةينك

 هللا دبع انثدح :-ءارقلا دحأ- دهاجم نب ركب يبأ لوقك «هل عامسلا ةفرعم

 «”نتسلا بحاص يناتسجسلا دؤاد يبأ نب هللا دبع هب ديري ءهّللا دبع يبأ نبا

 .فرعي اليك «هتاذ ّدح يف حيحص وهو «كلذب رهتشي مل هنكلو هب فرع وأ

 ةقثلا كلذو «ةقث خيش نع ائيدح يوري نأ هتروصو «ةيوستلا سيلدت :اهثلاثو

 ةقثلا نم ثيدحلا كلذ عمس يذلا سلدملا يتأيف ةقث فيعض نع هيوري

 نع ةقثلا هخيش نع ثيدحلا لعجيو ءدنسلا يف يذلا فيعضلا طقسيف «لوألا

 ةقثلا نأل «سيلدتلا ماسقأ رش اذهف «تاقث هلك دانسإلا يوتسيف «ىناثلا ةقثلا

 دعب كلذك دنسلا ىلع فقاولا هدجيو «سيلدتلاب افورعم نوكي ال دق لوألا

 ءديدش رورغ اذه يفو «ةحصلاب هل مكحيف ءرخآ نع ةقث نع هاور دقف «ةيوستلا

 ءًامذ "”وهرثكأ ةبعش ناكو ءءاملعلا رثكأ همذ ءادج هوركمف لوألا مسقلا امأو

 بحأ ىنزأ نال :لاقو .“”بذكلا وخأ سيلدتلا :لاق ةبعش نع يعفاشلا ىورف

 .ريفنتلاو رجزلا ىلع لومحم ةبعش نم اذهو : "لاق .”سلدأ نأ نم ّيل

 قيرطل ريعوتو «يورملاو هنع يورملل عييضت هيفو «فحأ هرمأ يناثلا مسقلاو

 اذه ةهارك يف لاحلا فلتخيو «هلاح ىلع فوقولا بلطي نم ىلع هتفرعم

 .لهسلا دض رعولاو ءًابعص اقاش هلعجي يأ(١)
 . .[۹۳ ص ةيافكلا(7)

 . 1۷ص ثيدحلا مولع يف كلذك وهو ءامذ مهدشأ :ج يفو(؟)

 . ٤۷۳ ص ةيافكلا(4)

 :لاق هنأ ةبعش نع ٤۷٤٤٤۷٣ ص ةيافكلا ىف بيطخلاو وه ىورو ١7/١. ربلا دبع نبال ديهمتلا(ه)

 “.سّلدأ نأ نم ىلإ بحأ ض رألا ىلإ ءامسلا نم ٌرخأ نألو ءانزلا نم دشأ ثيدحلا ىف سيلدتلا”

 ١ . 1۷ص ثيدحلا مولع يف هلاق «حالصلا نبا يأ(3)



۲۹ 

 لسرملا اذكو) .حصألا ىلع ثيدحتلاب هيف حّرص ام الإ هنم لبقي ال نأ

 هنيبو هنيب لب «هنع ثدح نم (قلي مل رصاعم نم) ردص اذإ (ىفخلا

 هريرحت لصحي «قيقد ىفخلا لسرملاو سلدملا نيب قرفلاو .ةطساو

 هؤاقل فرع نمع ىور نمب صتخي سيلدتلا نأ وهو ءانه ركذ امب
 نمو «ىفخلا لسرملا وهف هيقل هنأ فرعي ملو هرصاع نإ امأف «هايإ

 ءافيعض هنع يورملا نوكي نأك ءكلذ ىلع لماحلا ضرغلا فالتحاب مسقلا

 يف اريغص هنع يورملا نوكي نأكو «ءءافعضلا نع هتياور رهظي ال ىتح هسلديف

 مكحو) هنود وه نم هنم عامسلا يف هكر اش دق ةافولا يف ارحأتم وأ «نسلا

 هيف حّرص ام الإ هنم لبقي ال نأ الدع ناك اذإ سيلدتلا هنع تبث نم

 ظفلب ىتأو ءعاطقنالا لامتحا لاز ثيحب هيف عامسلا نيب يأ (ثيدحتلاب

 لوبقم وهف ءاههّبِشو انربخأو انثدحو تعمسك ءهيف حيرصو لاصتالل نيبم

 رهاظل نيسحت وه امنإو ءابذك سيل سيلدتلا نأل (حصألا ىلع) هب جتحم

 لبقيف «ماهبإلا لاز حرص اذإف ءلمتحم ظفلب ماهبإلا نم برضو «دانسإلا

 سيلدتلا باكتراب فرع نم :ءاهقفلاو نيثدحملا نم قيرف لاقو «هب ٌجتحيو

 يف ةحيرص ةغيصب ىتأو عامسلا نيب نإو ةياورلا دودرم ًاحورجم راص ةرم ولو

 .هثيداحأ نم هريغ ىف وأ ثيدحلا اذه

 يفخلا لسرملا#
 ثذح نم قلي مل رصاعم نم ردص اذإ يفخلا لسرملا اذكو)

 سلدملا نيب قرفلاو .ةطساو هنيب و) هنع ثّدح نم نيب ىأ (هنيب لب «هنع

 سيلدتلا نأ وهو ءانه ركذ امب هريرحت لصحي «قيقد ىفخلا لسرملاو



۳۰ 

 لوحد همزل يقل ريغب ولو ةرصاعملا سيلدتلا فيرعت يف لخدأ
 نأ ىلع لديو .امهنيب ةقرفتلا باوصلاو «هفيرعت يف يفخلا لسرملا

 لهآ قابطإ هنم دب ال اهدحو ةرصاعملا نود سيلدتلا يف ىقللا رابتعا

 يدهنلا نامثع يبأك نيمرضخملا ةياور نأ ىلع ثيدحلاب ملعلا

 ليبق نم ال «لاسرإلا ليبق نم يبنلا نع مزاح يبأ نب سيقو
 ناكل سيلدتلا يف هب ىفتكي ةرصاعملا درجم ناك ولو «سيلدتلا

 له فرعي مل نكلو ءاعطق ةيبنلا اورصاع مهنأل «نيسلدم ءالؤه
 ىعفاشلا مامإلا :سيلدتلا يف ءاقللا طارتشاب لاق نممو .؟ال مأ هوقل

 .دمتعملا وهو «هيضتقي ةيافكلا يف بيطخلا مالكو ءرازبلا ركبوبأو

 فرعي ملو هرصاع نإ امأف ءهايإ هؤاقل فرع نمع ىور نمب صتخي

 سيلدتلا فيرعت يف لخدأ نمو «يفخلا لسرملا وهف هيقل هنأ
 لسرملا لود همزل) "”يقارعلاو ' ”يوونلاك (ّيَقل ريغب ولو ةرصاعملا

 يقللا رابتعا نأ ىلع لديو .اهنيب ةقرفتلا باوصلاو «هفيرعت ىف ىفخلا

 لهأ قابطإ) نأ ربخ (هنم دب ال اهدحو ةرصاعملا نود سيلدتلا ىف
 نامثع يبأك نيمرضخملا ةياور نأ ىلع) لدي لعاف (ثيدحلاب ملعلا

 نم ال لاسرإلا ليبق نم #5 يبنلا نع مزاح يبأ نب سيقو يدهنلا
 ناكل سيلدتلا يف هب ىفتكي ةرصاعملا درجم ناك ولو «سيلدتلا ليبق

 له فرعي مل نكلو ءاعطق هني يبنلا اورصاع مهنأل «نيسّلدم ءالؤه
 ىعفاشلا مامإلا سيلدتلا ىف ءاقللا طارتشاب لاق نمم و ؟ال مأ هوقل

 1 بيرقتلا ىف(١)

 ٠۸١/١. ةيفلألا حرش ىف(۲)



۳۱ 

 ءعلطم مامإ مزجب وأ «كلذب هسفن نع هرابخإب ةاقالملا مدع فرعيو

 لامتحال ءامهنيب رثكأ وأ وار ةدايز قرطلا ضعب ىف عقي نأ يفكي الو

 ضراعتل ىلك مكحب ةروصلا هذه يف مكحي الو «ديزملا نم نوكي نأ
 ليصفتلا” باتك بيطخلا هيف فنص دقو .عاطقنالاو لاصتالا لامتحا

 انهه تهتناو “ديناسألا لصتم ىف ديزملا” باتكو «“ليسارملا مهبمل

 ٠ .دانسإلا نم طقاسلا مكح ماسقأ

 .دمتعملا وهو ءهيضتقي ' ”ةيافكلا يف بيطخلا مالك و ءرازبلا ركبوبأو
1 0 

 مامإ مزجب وأ 1[ كلذب] هسفن نع هرابخإب ةاقالملا مدع فرعيو

 يبنلا ناك” :ئيفوأ يبأ نب هللا دبع نع بشوح نب ماوعلا ثيدحك (علطم

 :دمحأ مامإلا لاق يو و ضهن ةالصلا تماق دق :لالب لاق اذإ مه

 ةدايز قرطلا ضعب يف عقي نأ يفكي الو) .ىفوأ يبأ نبا كردي مل ماوعلا

 (ديزملا نم نوكي نأ لامتحال) مهضعب لاق امك «رثكأ وأ ([ امهنيب] وار

 هنم ًامهو رثكأ وأ الجر دحاو دانسإ ىف يوارلا ديزي نأ -ئيجيس امك- وهو

 لامتحا ضراعتل ىلك مكحب ةروصلا هذه يف مكحي الو) ًاطلغو
 مهبمل ليصفتلا” باتك بيطحلا هيف فنص دقو .عاطقنالاو لاصتالا

 انهه تهتناو .“ديناسألا لصتم يف ديزملا” باتكو «“ليسارملا

 .(دانسإلا نم طقاسلا مكح ماسقأ

 ا اص ةيلفكلرظنام)
 .ج نم هانتبثأو ءلصألا نم طقس(۲)

 .“رم دقو «هنع يور ام ىلع ةنيبع نبا ربخأ امك” :يهو “كلذب” هلوق دعب “ج” يف ةرابع انهه(۳)
 (51/557)ريغصلا عماجلا يف ىطويسلاو ۲ دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هلاق ءريبكلا ىف يناربطلا هجرحأ(٤)

 .ج نم هانتبثأو «لصألا نم طقس()



۳۲ 

 ءضعب نم حدقلا يف دشأ اهضعبءءايشأ ةرشعب نوكي نعطلا من
 ءانتعالا لصحي ملو ءطبضلاب قلعتت ةسمحو «ةلادعلاب قلعتت اهنم ةسمح
 ىلع اهبيترت يهو «كلذ تضتقا ةحلصمل رخآلا نم نيمسقلا دحأ زييمتب

 نوكي نأ امإ) نعطلا نأل ءىلدتلا ليبس ىلع درلا بجوم يف دشألاف دشألا
 ادمعتم هلقي ملام #8 هنع يوري نأب يوبنلا ثيدحلا يف (يوارلا بذكل

 نوكيو «هتهج نم الإ ثيدحلا كلذ ىوري ال نأب (كلذب هتمهت وأ) كلذل
 رهظي مل نإو همالك يف بذكلاب فرع نم اذكو «ةمولعملا دعاوقلل افلاخم

 4 نعطلا بابسأ#

 نم حدقلا يف دشأ اهضعب ءءايشأ ةرشعب نوكي نعطلا مث)

 لصحي ملو «طبضلاب قلعتت ةسمحو «ةلادعلاب قلعتت اهنم ةسمح «ضعب

 مثءةلادعلاب قلعتي ام عيمج نيبي نأب (رخآلا نم نيمسقلا دحأ زييمتب ءانتعالا

 «كلذ تضتقا ةحلصمل) ةطاتخم نيب لب ءطبضلاب قلعتي ام عيمج ' ”[نيبي]

٠ eK (® 5يلدتلا ليبس ىلع درلا بجوم يف دشألاف دشألا ىلع اهبيترت يهو 00 . ) 

 ةيدشألا ىف بترتي نيمسقلا دحأ ماسقأ ضعب نإف ءرخآلا  امهدحأ برقتو

 ادمعتم هملعي مل ام #4 هنع يوري نأب يوبنلا  ثيدحلا ىف يوارلا

 نوكيو «هتهج نم الإ ثيدحلا كلذ ىوري ال نأب كلذب هتمهت وأ كلذ

 .طو ج ىف ام انتبثأف «ىنعملا هب ميقتسي الو «“نیب” :لصألا يف(١)

 .يشحملا هلاق ءىلعألا ىلإ ةدشلا يف ىندألا نم لزنتلا يأ(

 .“رحألا ىلإ” :ج يف(۳)

 .“يوبنلا ثيدح” :لصألا يف عقو(٤)



۳۳ 

 (هطلغ شحف وأ) لوألا نود اذهو «يوبنلا ثيدحلا يف كلذ ع وقو هنم

 غلبي مل امم لوقلا وأ لعفلاب (هقسف وأ) ناقتإلا نع (هتلفغ وأ) هترثك يأ

 نوكل لوألا درفأ امنإو ءًاقلطم صوصحو مومع لوألا نيبو هنيبو .رفكلا

 (همهو وأ) هنايب يتأيسف دقتعملاب قسفلا امأو «نفلا اذه يف دشأ هب حدقلا

 نأب (هتلاهج وأ) تاقثلل يأ (هتفلاخم وأ) مهوتلا ليبس ىلع يوري نأب

 ثدحأ ام داقتعا ىهو (هتعدب وأ) نيعم حيرجت الو ليدعت هيف فرعي ال

 ةهبش عونب لب ةدناعمب ال ءب يبنلا نع فورعملا فالح ىلع

 «هتباصإ نم لقأ هطلغ نوكي ال نأ نع ةرابع يهو (هظفح ءوسوأ)

 شحف وأ «لوألا نود اذهو ءيوبنلا ثيدحلا يف كلذ عوقو هنم رهظي

 وأ لعفلاب يأ «هقسف وأ) ظفحلا يأ (ناقتإلا نم هتلفغ وأ هترثك يأ هطلغ

 يهو ءدقتعملاب قسفلا ىف لحاد رفكلا غلبي ام نإف (رفكلا غلبي مل امم لوقلا

 يناثلاو «ءصحأ لوألاف (ًاقلطم صوصحو مومع لوألا نيبو هنيبو) .ةعدبلا

 امنإ) سكعلا نود ءبذكلا هيلع قدص ام لك ىلع قدصي قسفلا نأل ءمعأ

 ءنفلا اذه يف دشأ هب حدقلا نوكل) قسفلا يف هحاردنا عم (لوألا درفأ

 ليبس ىلع يوري نأب همهو وأ «هنايب يتأيسف دقتعملاب قسفلا امأو

 الو ليدعت هيف فرعي ال نأب هتلاهج وأ «تاقثلل يأ هتفلاخم وأ ءمهوتلا

 فورعملا فالخ ىلع ثدحأ ام داقتعا يهو هتعدب وأ «نيعم حيرجت

 يهو (ةهبش ع ونب لب) ٌرفك ةدناعمب نوكي ام نإف (ةدناعمب ال #4 ىبنلا نع

 ءوس وأ) اهيف الوخدم اهنوكل نيعدتبملا ةلدأك «تباثب سيلو تباثلا هبشي ام

 .(هتباصإ نم لقأ هطلغ نوكي نمع ةرابع يهو هظفح



١١: 

 وه يوبنلا ثيدحلا يف يوارلا بذكب نعطلا وهو (لوألا) مسقلا (ف)
 ال ءبلاغلا نظلا قيرطب وه امنإ عضولاب هيلع مكحلاو (عوضوملا)
 «ةيوق ةكلم ثيدحلاب ملعلا لهأل نكل «بوذكلا قدصي دق ذإ «عطقلاب

 هنهذو ءامات هعالطا نوكي نم مهنم كلذب موقي امنإو «كلذ اهب نوزيمي

 فرعي دقو .ةنكمتم كلذ ىلع ةلادلا نئارقلاب هتفرعمو ءايوق همهفو ءابقاث

 لامتحال «كلذب عطقي ال نكل” :ديعلا قيقد نبا لاق «هعضاو رارقإب عضولا

 4 عوضوملا»
 ثيدحلا يف يوارلا بذكب نعطلا وهو- لوألا مسقلاف)

 هيف يذلا ثيدحلا وه عوضوملا نأل ءحماست هيف (ع وضوملا وه -يوبنلا

 مال دعب فاقب “قلتخملا” هل لاقيو «هب نعطلا سفن ال «ىوارلا بذكب نعطلا

 عضولاب هيلع مكحلاو) «هعنصو هقلتخا هعضاو نأل “عونصملا” و «ةحوتفم

 نكل «بوذكلا قدصي دق ذإ «عطقلاب ال «بلاغلا نظلا قيرطب وه امنإ
 كلذب موقي امنإو «كلذ اهب نوزيمي ةيوق ةكلم ثيدحلاب ملعلا لهأل
 هتفرعمو ءايوق همهفو ءابقاث هنهذو ءامات هعالطا نوكي نم مهنم

 ًاءوض ثيدحلل نإ :مثيح نب عيبرلا لاق (ةنكمتم كلذ ىلع ةلادلا نئارقلاب

 نإ :يزوجلا نبا لاقو “”.هركنن ليللا ةملظك ةملظو «هفرعن راهنلا ءوضك
 © بلاغلا يف هبلق هنم رسكنيو ؛ملعلل بلاطلا دلح هل ٌرعشقي ركنملا ثيدحلا

 درفتملا ثيدحلا عضاو يأ (هعضاو رارقإب عضولا فرعي دقو)

 . ٦۷٥ص بيطخلل ةيافكلاو 278ص مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم(١)

 ٠١7/١. يزوجلا نبال تاعوضوملا(۲)



To 

 لمعيال هنأ مهضعب هنم مهفو .ىهتنا “رارقإلا كلذ يف بذك نوكي نأ

 عطقلا ىفن امنإو «هدارم كلذ سيلو ءابذاك هنوكل ءالصأ رارقإلا كلذب

 نظلاب عطقي مكحلا نأل ءمكحلا يفن عطقلا يفن نم مزلي الو «كلذب

 الو «لتقلاب رقملا لتق غاس امل كلذ ال ولو ءكلذك انه وهو «بلاغلا

 نمو .هب افرتعا اميف نيبذاك انوكي نأ لامتحال ءانزلاب فرتعملا محر

 عقو امك «يوارلا لاح نم دجوي ام عضولا اهب كردي ىتلا نئارقلا

 ءهيلإ اهبسن يتلا يأ < #8 ىبنلا ةبطحخ تعضو انأ :حبص نب رمع لوقك «هب

 نآرقلا روس لئاضف يف هي بعك نب يبأ نع ليوطلا ثيدحلاكو ٠ فرتعا

 امب هدلوم خيرات هب درفنملا نيعي نأب «رارقإلا ةلزنم لزني ام وأ ءعضولاب هيوار

 عطقي ءال نكل :ديعلا قيقد نبا لاق) .هخيش نع ذخألا هعم نكميال

 نوكي نأ لامتحال) اعوضوم هنوك ىف عطاقب سيل اذه نأ ينعي (كلذب
 مهضعب) اذه همالك نم يأ (هنم مهفو .ىهتنا ' «رارقإلا اذه يف بذك

 :لاقو فنصملا هيلع درو (ابذاك هنوكل الصأ رارقإلا كلذب لمعي ال هنأ

 نوكي نأ ىفن امنإ يأ (كلذب عطقلا ىفن امنإو «هدارم كلذ سيلو)

 يأ (مكحلا يفن عطقلا يفن نم مزلي الو) اعوضوم هنوك يف اعطاق رارقإلا
 «بلاغلا نظلاب عقي مكحلا نأل) عضولاب مكحلا وه يذلا هسفن رارقإلا يفن

 لتق غاس امل) بلاغلا نظلاب مكحلا يأ (كلذ الولو ءكلذك انه وهو

 نيبذاك انوكي نأ لامتحال ءانزلاب فرتعملا محر الو «لتقلاب رقملا

 ١587/5 يدع نبال لماكلا(١١

 ۲٤٣۰۰۲۳۹/۱ تاعوضوملا ىف هدنسب يزوجلا نبا هاور ءليوط ثيدح وه(؟)

 .75 ص ديعلا قيقد نبال حارتقالا(۳)



١75 

 لاق هنأ 4 يبنلا ىلإ ادانسإ لاحلا يف قاسف ؟ال وأ ةريره يبأ نم

 ثيح «ميهاربإ نب ثايغل عقو امكو «“ةريره يبأ نم نسحلا عمس”
 ادانسإ لاحلا يف قاسف ءمامحلاب بعلي هدجوف «يدهملا ىلع لخد

 . نى( , ©
 نم دحج وی ام :عضولا [اهب] كردي ىتلا نئارقلا نمو.هب افرتعا أاميق

 ىف فاللخلا هترضحب ركذ هنأ دمحأ نب نومامل عقو امک) هريغو

 ىلإ ادانسإ لاحلا يف قاسف ؟ال وأ ةريره يبأ نم عمس نسحلا نوك

 يقهيبلا هاور (ةريره ىبأ نم نسحلا عمس :لاق هنا :هيف الئاق دك ىبنلا

 ةكم حتف نع لكس يميمتلا ثراحلا نب زيزعلا دبع نأ هوحنو ''”.لحدملا ىف

 «دمحأ نب هّللا دبع انث «فاوصلا نبا انثئدح :لاقف «ةجحلاب بلوطف «ةونع :لاقف

 اوفلتحا ةباحصلا نأ” سنأ نع يرهزلا نع رمعم نع «قازرلا دبع انث «يبأ انث
 ناك :لاقف يو هّللا لوسر نع اولأسف ؟ةونع مأ احلص ناکا «ةكم حتف ىف

 امكو) .مصخلا هب عفدنيل لاحلا ىف هعنص هنأ فرتعا هنأ عم اذه ' .«ةونع

 بعلي هدجج وف ءيدهملا ىلع لحد ثيح ميهاربإ نب ثايغل عقو

 ىف الإ قبس ال :لاق هنأ كيو ىبنلا ىلإ ادانسإ لاحلا ىف قاسف «مامحلاب

 .نتملا خسن نم حيحصتلاو “هب” : خسنلا عيمج ىف عقو(١)

 .يقهيبلا نع القن ٠١۸/١ نازيملا يف ىبهذلا هركذو(؟)

 .“ملسو هيلع هللا ىلص هّللا لوسر كلذ نع اولأسف” :بيطنخلا خيرات يفو «“هللا لوسر اولأسف” :ج يف(۳)

 . ٤٦۲٤٤٩۱/۱۰ دادغب خيرات يف بيطخلا هاور(4)



۳۷ 

 رمأف «هلجأل بذك هنأ يدهملا فرعف «“حانج وأ” ثيدحلا يف دازف

 اضقانم نوكي نأك «يورملا لاح نم دجوي ام اهنمو .مامحلا حبذب

 ءلقعلا حيرص وأ «يعطقلا عامجإلا وأ «ةرتاوتملا ةنسلا وأ ءنآرقلا صنل

 ءعضاولا هعرتخي ةرات يورملا مث .ليوأتلا كلذ نم عيش لبقي ال ثيح

 «حانج وأ) ةظفل (ثيدحلا يف دازف «حانج وأ ' رفاح وأ لصن وأ يفح

 كلذ دعب اهكرتف ' ”(اهحبذب رمأف «هلجأل بذك هنأ يدهملا فرعف

 انهو ءلاملا نم لصحي ام :ةدحوملا حتفب قبسلاو .كلذ ىلع هتلمح انأ :لاقو

 فافحأ دحاو :فخلاو ءتقبس ردصم :نوكسلابو «ةقباسملا ىلع لمحي

 نأك يورملا لاح نم دجوي ام اهنمو) ةبادلا رفاوح دحاو :رفاحلاو ءريعبلا

 («يعطقلا عامجإلا وأ «ةرتاوتملا ةنسلا وأ ءنآرقلا صنل اضقانم نوكي

 عامحإلاك ينظلا فالخب «رتاوتلا قيرطب لوقنملا يتوكسلا ريغلا عامجإلاك

 ئيش لبقي ال ثيح لقعلا حيرص وأ) داحآلا قيرطب لوقنملاو يتوكسلا

 هتاور ضعب ىلع هنم ئيش طوقس لمتحي مل نإ اذكو (ليوأتلا كلذ نم
 ربخ لك و” :لاقف ءعماوجلا عمج يف يكبسلا نبا راشأ هيلإو «كلذ هب لوزي

 لاق “.مهولا ليزي ام هنم صقن وأ «لطابف ليوأتلا لبقي ملو الطاب مهوأ
0 

 سفن ةنس ةئام دعب ضرألا رهظ ىلع ىقبي ال” ةياورب هل لثمي دقو :هحراش

 ١١٠7١١١( يذمرتلاو «قبسلا يف باب :داهجلا يف )١514( دؤادوبأ “حانج وأ” ظفل نودب هججرخخأ(١)

 .ةريره يبأ ثيدح نم امهريغو «قبسلاو ناهرلا يف ءاجام باب :داهجلا ىف

 45717١ ٠۲. ؟دادغب خيرات يف بيطخلاو «۲۳۰۲۲ص لحدملا ىف مكاحلا ةصقلا هذه ىور(؟)

 نالطب تبني الف “لطابف” هلوقل الباقم “صقن وأ” هلوق لعج :يشحملا لاق . ١٠١/۲ عماوجلا عمح(۳)

 .ها .هنم هناصقنو هنم ئیش طوقس لمتحي مل اذإ الإ اعوضوم هنوك و ثيدحلا
 .ه/5 ٤ ىفوتملا ىلحملا دمحأ نب دمحم نيدلا لالج خيشلا وهو( )٤



۳۸ 

 ءامكحلا ءامدق وأ «حلاصلا فلسلا ضعبك «هريغ مالك نم ذخأي ةراتو

 ادانسإ هل بكريف ءدانسإلا فيعض اثيدح ذحأي وأ «تايليئارسإلا وأ

 ةقدانزلاك نيدلا مدع امإ عضولا ىلع عضاولل لماحلاو جور احح

 ةكركو کنم” اهيوار ىلع طقس ثيح عقلا اهتقباطم مدعل “اس 2

 ةكر عمتجي امبرو «ىنعملاب وري ملو هه يبنلا ظفل هنأب حيرصتلا عقو نإ ظفللا

 ءعضولا ىلع ةلالدلا يف ةيفاك ىنعملا ةكاكر لب «غلبأ كلذو «ىنعملاو ظفللا

 يورملا مُث) .عرشلا ةفلاخمو ديعولاو دعولا يف ةفزاجملاو «هانعم داسفو

 رثكأ وهو ءعضاولا سفنل امالك يورملا نوكي يأ (عضاولا هعرتخي ةرات
 وأ) رانيد نب كلامك (حلاصلا فلسلا ضعبك هريغ مالك ذحأي ةراتو)

 ىنب بتك ىأ (تايليئارسإلا وأ) ةدلك نب ثراحلاك (ءامكحلا ءامدق

 بكر يف «دانسإلا فيعض اثيدح ذحأي وأ) يبنلا ىلإ هفيضيف «ليئارسإ
 .(ج وريل احيحص ادانسإ هل

 يتلا (ةقدانزلاك نيدلا مدع امإ عضولا ىلع عضاولل لماحلاو)

 ىذلا ءاجوعلا نب ميركلا دبعك «سانلا هب اولضيل كلذ نولعفي «نيدب نونيدتي ال

 ىعدا يذلا ثراحلاكو «ىلع نب ناميلس ' ”[نب] دمحم هقنع برضب رمأ

 ىلع اسيبلتو نيدلاب افافختسا ثيدحلا نم ًافولأ لب المج اوعضو «ةوبنلا

 اهنأش نم مهنع فخي ملو ءهلك كلذ يف اهرمأ ثيدحلا داقن نيبف ءنيملسملا

 :ةباحصلا لئاضف ىف (1479) ملسمو ءملعلا ىف رمسلا باب :ملعلا ىف )١١7( ىراخبلا هحرخأ(١)

 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم .خلا...... ىقبيال ةنس ةئام سأر ىلع يي هلوق ىنعم نایب باب

 اوطلغ :لاق لب “مكنم” ظفل طقس :لقي مل هنكل 2١١7/7 عماوجلا عمج ىلع ىلحملا حرش :رظنا(۲)

 .ملعأ هّللاو .ها “مويلا” ةظفل اوعمسي مل ثيح ءدارملا مهف ىف

 ` .لصألا نم طقس دقو ءطو ج نم(؟)



۳۹ 

 «نيدلقملا ضعبك ةيبصعلا طرف وأ «نيدبعتملا ضعبك لهجلا ةبلغ وأ

 ؟ةعوضوملا ثيداحألا هذه :كرابملا نبال ليق امل ثيحب «مهريغ ىلع يفح ام

 رك دلا اَنلَرَت نحن انِإإ» -هقاّذُحو ثيدحلا داقن يأ- ةذباهجلا اهل شيعي :لاق

 لوسر ىلع بذكي نم كته هظفج نمو "”.ىهتنا '”4نْوُظِفاَحَل هَل اَنِإَو
 ىلع بذكلا يف مكنم دحأ عمطي ال !دادغب لهأ اي” :ينطقرادلا لاقو .##هلا

 ميركلا دبع ذخأ امل :يدع نبا لاق “اح “ [تمد] ام © هللا لوسر

 .للحأو اهيف مّرحأ ثيدح فالآ ةعبرأ مكيف تعضو دقل :لاق هقنع برضيل

 نبال لماكلاك ءافعضلا ىف ةفلؤملا بتكلا اهنم «ةريثك تاعوضوملل ناظملاو

 نيذلا (نيدبعتملا ضعبك لهجلا ةبلغ وأ) ''.فيلأتلاب تدرفأ لب «ىدع
 كلذب نونيدتيو «بئاغرلاو لئاضفلا يف اوعضو ءحالصلاو دهزلا ىلإ نوبسني

 هنوريو كلذب نوبستحي مهنأل ءفانصألا مظعأ مهو «مهلهجو مهمعز يف

 اوبسن امل مهيلإ نونكريو مهب نوقثي سانلاو ءككلذل مهكرت نكمي الف «ةبرق

 ةمصع يبأ نع يور ام كلذ لاثمو .مهنع اهنولقنيف «حالصلاو دهزلا نم هيلإ

 رامع ىبأ ىلإ هدنسب مكاحلا هاور اميف ءورم يضاق يزورملا ميرم ىبأ نب حون

 هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع كل نيأ نم :ةمصع ىبأل ليق هنأ ىزورملا

 ؟هذه ةمركع باحصأ دنع سيلو «ةروس ةروس نآرقلا روس لئاضف ىف امهنع

 و ةفينح ىبأ هقفب اولغتشاو «نآرقلا نع اوضرعأ دق سانلا تيأر ىنإ :لاقف

 .ةروكذملا ةيآلا هيف تسيلو 2١8/١ ليدعتلاو حرجلا ىف متاح ىبأ نبا هنع هاور(؟)

 .ج نم هانححصو “تماد” ىلإ لصألا ىف فّرح(؟)
 . 45245/١ تاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا هنع هاور(4)
 «ىطويسلل ةعونصملا ىلآللاو «ءىراقلا ىلعل تاعوضوملاو ءىزوجلا نبال تاعوضوملا باتكك (ه)

 .ىناكوشلل ةعومجملا دئاوفلاو «قارع نبال ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنتو



١ 

 كلذ لكو ءراهتشإلا دصقل بارغإللا وأ ءءاسؤرلا ضعبك یوه ع ابتا وأ

 لقن ةفوصتملا ضعبو ةيماركلا ضعب نأ الإ «هب دتعي نم عامحإب مارح

 نع أشن «هلعاف نم أطح وهو «بيهرتلاو بيغرتلا ىف عضولا ةحابإ مهنع

 ضعبك ةيبصعلا طرف وأ) ةبسح اذه تعضوف «قاحسإ نب دمحم يزاغم
 و

 لئاضف ىف ليوطلا بعك نب ىبأ ثيدح يدحاولا ركذ امك (نيدلقملا

 يضاقلاو يرشخمزلاك “ريسفتلا ىف اهركذ ىف هريغ هدلقو ءةروس ةروس رّوسلا

 روسلا نم ريثك لئاضف ىف درو ام كلذ يفاني الو ءاوأطحأ مهلكو «يواضيبلا

 هريسفت يف ريثك نب دامعلا هداريإب لفكتو «فيعض وأ نسح وأ حيحص وهامم

 هعضو ىف يورهلا دمحأ نب نومامك (ءاسؤرلا ضعبك ىوه عابتا وأ)
 , )0 1ا ع

 نم ركذ ام عيمج يأ (كلذ لك و) «سانلا دنع رهتشي يأ (راهتشالا دصقل

 ًاوبتيلف ادمعتم ىلع بذك نم” :مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقل «ةعدبلا لهأ

 ةفئاط :روهشملا ىلع ديدشتلاب (ةيما ركلا ضعب نأ الإ) 6 رانلا نم هدعقم

 ءباقعلاو باوثلا نم مكح هب قلعتي اميف يأ (بيهرتلاو بيغرتلا ىف عضولا

 يف يور امب اولدتساو ءةيصعملا نع مهل ارحزو ةعاطلا يف سانلل ابيغرت

 )١(أخطأ .ادج رهاظ هنأ عم “نيدلقملا ضعبك ةيبصعلا طرف” هلوقب فنصملا دارم مهف يف حراشلا

 اعيش هباتك ىلع ناقلعملا هيلع بقعتي ملو «كلذ ىف هعبت هنأ يراقلا نم بجعلاو !!

 .يدهملا عم ميهاربإ نب ثايغ ةصق يف رم امك وهف ىوهلا عابتا امأ «ةيبصعلا طرفل الاثم نوكي اذه(؟)

 يراخبلا هجرخأ(؟) )١١١( ملسمو )١5٠١( .هجيرخت مدقت دقو
 .“يور امب” :لصألا يف رركت(4)
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 اوقفتاو .ةيعرشلا ماكحألا ةلمج نم بيهرتلاو بيغرتلا نأل ءلهج

 ةياور ميرحت ىلع اوقفتاو . اخ ىبنلا ىلع بذكلا دمعت نم رفكف

 ىري ثيدحب ىنع ثّدح نم” 6 هلوقل هنايبب انورقم الإ عوضوملا

 نم هدعقم أوبتيلف سانلا هب لضيل ادمعتم ىلع بذك نم” :ثيدحلا ضعب
 ١  2ضا ۴£ £

 وا رحاس هنأ دارملا نأ ىلع “ىلع بذك نم” ثيدح مهضعب لمحو ”.« بانا

: . + a 3 ff, MD. 

 نم بيهرتلاو بيغرتلا نألو) ةدسافلا تاليوأتلا نم وهف هوركذ امو
 5ك ىبنلا ىلع بذكلا دمعت نأ ىلع اوقفتاو .ةيعرشلا ماكحألا ةلمح

 حي  (TDا 7 0 ١

 هلاحب ملعلا عم (ع وضوملا ةياور ميرحت ىلع اوقفتاو . 435 يبنلا

 بيهرتلاو بيغرتلاو صصقلاو ماكحألا نم ناك ىنعم يأ ىف «هريغ وأ دنسب

 :ملسو هيلع هللا یلص هلوقل) عوضوم هنأ نايبب يأ (هنايبب ان ورقم الإ) اهريغو

 )١1(أخرجه ىلعيو دوعسم نب هللا دبعو رباجو بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ۱۹/۱ لماكلا يف يدع نبا
 ملسم حرش ىف يوونلا لاق .مهنع هللا ىضر ةرم نبا  :۲۳٠/١اهرصخأو اهنسحأ ةبوجأب هنع ءاملعلا باجأ”

 .لاحب ةحيحص فرعت ال اهنأو ءاهلاطبإ ىلع ظافحلا قفتا «ةلطاب ةدايز “سانلا لضيل” هلوق نأ

 ِنّمِم ملأ نمف :ئلاعت هللا لوقك ديكأتلل تناكل تحص ول اهنأ يواحطلا رفعج ىبأ باوج :ىناثلا

 .َسانلا ّلِضَمَ ابْذَك هللا ىلع ىر
 هيذك ةيقاع ْنَأ هانعم «ةبقاعلاو ةروريصلا مال يه لب «ليلعتلا مال تسيل “لضيل” ىف ماللا نأ “لاتا

 يف هرئاظنو .جانَرَحو أودع ْمُهَل نويل َْوَعُرِف لآ ُةطَقَتلافإ» :ئلاعت هلوقك «هب لالضإلا ىلإ هريصمو
 .ها.“رصحت نأ نم رثكأ برعلا مالكو نآرقلا

 ميهاربإ نع ىورم ريسفتلا اذهو «نونجم وأ رحاس ايي ىبنلا نإ :لوقي نأب “ىلع بذك” ىنعم يأ(؟)
 . 1٤/١ نيحورجملا ىف نابح نبا هنع هاور ءمهدأ نبا

 (؟١/10 يوونلل ملسم حرش) .ةميظع ةوفه هنإ :لاقو نيمرحلا مامإ هنبا هلوق فَّعض نكلو(۳)
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 ماسقأ نم (يناثلا) مسقلا (و) .ملسم هجرحأ “نييذاكلا دحأ وهف ٌبِذك هنأ

 ثلاثلاو .كورتملا) وه بذكلاب يوارلا ةمهت ببسب نوكي ام وهو دودرملا

 عبارلا اذكو) ةفلاخملا ديق ركنملا يف طرتشي ال نم (يأر ىلع ركنملا

 .ركنم هثيدحف هقسف رهظ وأ هتلفغ ترثك وأ هطلغ شحف نمف (سماخلاو

 هنأ) ملعي يأ هحتف وأ «نظي يأ هلوأ مضب (ىري ثيدحب ىنع ثّدح نم

 “لسم هحرحأ) عمجلا وأ ةينثتلا ةغيصب (نيبذاكلا دحأ وهف بذك

 اهتياور زوجي هنإف ءاهقدص لمتحي يتلا ةفيعضلا ثيداحألا نم هريغ فالحب

 .نايب ريغ نم لئاضفلاو بيهرتلاو بيغرتلا ىف

 *كورعملاو»
 ببسب نوكي ام وهو- دود رملا ماسقأ نم يناثلا مسقلاو)

 هامسو ءالقتسم امسق لعج (كورتملا وه -بذكلاب يوارلا ةمهت

 .عضولاب مكحلا غ وسي ال هدرفت عم بذكلاب يوارلا ماهتا نأل اك ورتم

 «ركنملا»
 ديق ركنملا يف طرتشي ال نم يأر ىلع ركنملا :ثلاثلاو)

 الإ اركنم نوكي ال طلغلا ةرثك ببسب هيف نعطلا نوكي ام ينعي د (ةفلاخملا

 نم امأو «مدقت امك فيعضلل ةقثلا ةفلاخم ركنملا يف طرتشي , ال نم یر ىلع

 وأ هطلغ شحف نمف «سماخلاو عبارلا اذك و) الف كلذ هيف طرتش

 .(ركنم هثيدحف هقسف رهظ وأ «هتلفغ ترثك

 .هحيحص ةمدقم ىف )١( ملسم هجرخأ(١)
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 ين

 «للعملاوب
 يف عقي دق كلذو «مهوتلا ليبس ىلع ثيدحلا ةياور يأ (مهولا مث)

 .رخآ ثيدح ىف ثيدح لاحدإ لثم «نتملا ىف عقي دقو ءرثكألا وهو ءدانسإلا

 لاسرإلاب ليلعتلا يف امك ءاعيمج نتملاو دانسإلا ةحص ىف حدقي دق لوألاو

 اضيأ عييجيو «لوصوم دانسإب ثيدحلا عريجي نأ لثم «ةقثلاب فيعضلا هابتشاو

 دانسإلا ةحص یف حدقي دقو .لوصوملا دانسإللا نم ىوقأ عطقنم دانساب

 نع ديبع نب ىلعي ' تاقتلا هاور ام هلاثم ءنتملا ةحص يف حدق ريغ نم ةصاخ

 ناعيبلا” :#6 ىبنلا نع رمع نبا نع رانيد نبورمع نع يروثلا نايفس

 ءهنع نايفس ' ”باحصأ نم ةمئألا هاور اذكه «رانيد نب هّللا دبع وه امنإ “رانيد

 (4) 1 ٤

 حصفأ امنإو «سداسلا مسقلا وهو) )ةت امهالكو «رانيد نب ورم ىلإ

 ول هنأل كلذو ءأطح اضيأ وهو “ديبع نب ىلعيك تاقثلا هاورام” 5 هه ص يراقلا حرش ىف عقوو ءفنصملا

 .ةديدع قرط نم ًايورم ثيدحلا راصو «ىلعي مهو :لاقي نأ ذئتيح حصي مل «كلذك تاقثلا هاور ناك

 باب :عويبلا يف )۳۸١۳( ملسمو «رايخلاب ناعيبلا باب :عويبلا يف )١١١5( يراحخبلا هجرخأ(؟)

 .رمع نبا نع عفان قيرط نم سلجملا رايخ توبث

 .مهريغو نيك د نب لضفلاو (5 5./4) يئاسنلا دنع ديعس نب ةبينقو (۲۱۱۳) يراخبلا دنع فسوي نب دمحمك (۳)

 نايفس نع دلخم نع دمحم نب ديمحلا دبع ةياور نم (4 487 يئاسنلا هجرحأ دقف «عباتم هل نكل(4)
 .ملعأ هّللاو «رانيد نب ورمع نع
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 وأ لسرم لصو نم هيوار مهو ىلع ةلادلا (نئارقلاب) مهولا ىلع يأ
 .ةحداقلا ءايشألا نم كلذ وحن وأ «ثيدح يف ثيدح لاحدإ وأ «عطقنم

 ىلع ةلادلا نئارقلاب -مهولا ىلع يأ- هيلع علطا نإ .لصفلا لوطل هب

 (ثيدح يف ثيدح لاحدإ وأ «حطقنم وأ لسرم لصو نم هيوار مهو

 يف فقوتيف نيفرطلا نم دحأ حيجرت مدعل ددرتي وأ ءنظلا ةبلغب ءافتكا «كلذل

 رهاظلاف نئارقلا نم ركذ امب هيلع علطي مل نإ امأو .اهمدعو ةحصلاب مكحلا

 . 1 ” 8 . 5 1 )1( 
 درفنا ام نتملا يف مهوتلا لاثم . لوبقملا ماسقأ نم وهف ءحرجلا نم ةمالسلا

 ةداتق نع ىعازوألا انثدح :ملسم نب ديلولا ةياور نم هحيحص ىف ملسم هب

 ج يبنلا فلخ تيلص” :لاق هثَّدح هنأ كلام نب سنأ نع هربخي هيلإ بتك هنأ

 ۳ = ¢ «TT 7 5 ع . 1 س . ,
 نم“ ”هاور مل اهرخأ ىف الو ة ءارق لوأ ىف ميحرلا نهحرلا هللا مسب نوركذي

 £ ر )6(, £ . .٠

 سنا نع ديمح نع اطوملا ىف كلام ىورو ءكلذ ركذي كلام نب سنا

 مسب أرقي ال مهلكف «مهنع هللا يضر نامثعو رمعو ركب يبأ ءارو تيلص” :لاق

 لوسر فلخ تيلص” هب كلام نع ملسم نب ديلولا دازو “.ميحرلا نمحرلا هللا

 £ £ )°( ۾ تس 0

 هلعأ دق سنأ ثيدحو .أطح مهدنع وهو :ربلا دبع نبا لاق «“ 4 هللا

 .هأ “نفلا اذه بتك ىف دح وي ملو «حراشلا مالك نم اذه” :ىشحملا لاق(١)

 .ةلمسبلاب رهجي ال لاق نم ةجح باب :ةولصلا باتك 5 :مقر(۲)

 :مفر(۳) ۸٩۲

 .“تيلص” لدب “تمق” هيف و 278/١ كلاوحلا ريونت عم اطؤملا(٤)

 .“كلام نع هيف ظوفحمب كلذ سيلو” :هترابع صنو ۲۲۸/۲ ربلا دبع نبال ديهمتلا :رظنا(ه)
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 (للعملا) وه اذه(ف قرطلا عمجو) تتلا ةرثكب كلذ ةفرعم لصحيو

 نم كلذ وحن وأ)  ”ةفرعملا يف يقهيبلا هركذ اميف هللا همحر يعفاشلا

 .ةقثب فيعض هابتشاكو «ع وفرم فقو وأ لوصوم لاسرإك (ةحداقلا ءايشألا

 ءثيدحلا قرط يأ (قرطلا عمجو عبتتلا ةرثكب كلذ ةفرعم لصحيو)

 ملعيو «كلذب حيحرتلا لصحيل «مهناقتإ و مهطبضو هتاور فالتحا يف رظنلاو

 يور و .مهوتلا ليبس ىلع مهريغ ةياور و ءكلذ وحن وأ ءلسرم وأ لصتم هنأ

 اذهف) "'هؤطخ نيبتي مل هقرط عمجي مل اذإ بابلا :لاق ينيدملا نب ىلع نع

 يراخبلاو يذمرتلاك نيثدحملا نم ريثك ةرابع يف عقو دقو (للعملا وه

 «لولعملاب هتيمست نيملكتملاو نييلوصألا ةرابع ىف اذكو ءينطقرادلاو يدع نباو

 نأل ,"'ةغللاو ةيبرعلا لهأ دنع لوذرم كلذو :لاقو «حالصلا نبا هيلع درو

 [مئالم “ريغ] وهو ءىرخأ دعب ةرم هاقس يأ “بارشلاب هّلع” نم لولعملا

 وه عقو اذكو “لعُملا” هتيمست يف دوحألا” :يقارعلا لاق ءاللعم هامسو ءانه

 لاق «لعم هسايقو ءاذكب نالف هّلعأ لعفلا يف مهتارابع رثكأو «مهضعب ةرابع يف

 امنإف هلّلع امأو  ”ةلعب هّللا كباصأ '”[ال] يأ ةلعب هّللا كلعأ ال :يرهوجلا

 أ" «ماعطلاب ىبصلا ليلعت نم «هب هلغشو ئيشلاب هاهلأ ىنعمب ةغللا لهأ اهلمعتسي

 .اضيأ ۲٠۲/۲ هننس يف يقهيبلا هركذو )١(

 .۸۲ص حالصلا نبال ثيدحلا مولع(۲)

 8١. ص ثيدحلا مولع(۳)
 .طو ج نم هانتبثأ امو “ئال ةريغ” :لصألا يف عقو(٤)

 .حاحصلاو طو ج نم هاندزو ءلصألا نم طقس(5)

 .۱۷۷ ٤/٩ يرهوجلل حاحصلا(7)

 .ريخأتو ميدقتب 5 ص يقارعلل حاضيإلاو دييقتلا(۷)
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 نم الإ هب موقي الو ءاهقدأ و ثيدحلا مولع عاونأ ضمغأ نم وهو
 ءةاورلا بتارمب ةمات ةفرعمو ءاعساو اظفحو ءًابقاث ًامهف هللا هقزر

 لهأ نم ليلقلا الإ هيف ملكتي مل اذهلو «نوتملاو ديناسألاب ةيوق ةكلمو
 بوقعيو يراخبلاو لبنح نب دمحأو ىنيدملا نب يلعك نأشلا اذه

 للعملا ةرابع رصقي دقو .ينطقرادلاو ةعرز يبأو متاح يبأو ةبيش نبا
 .رانيدلاو مهردلا دقن ىف يفريصلاك هاوعد ىلع ةجحلا ةماقإ نع

 ثيدحلاف «ثيدحلا ةحص يف ةحداق ةضماغ ةيفخ بابسأ نع ةرابع ةلعلاو

 هرهاظ نأ عم «هتحص يف حدقت ةلع ىلع علطا يذلا ثيدحلا وه للعملا

 عاونأ ضمغأ نم وهو) ارهاظ هنوكل اهيف لخدم حرجلل سيل «ةمالسلا
 ةلع فرعأ نأل :يدهم نبا لاق ىتح ءاهفرشأو (اهقدأو ثيدحلا مولع

 هب موقي الو) ' يدنع سيل اثيدح نيرشع بتكأ نأ نم يلإ بحأ ثيدح

 بتارمب ةمات ةفرعمو ءاعساو اظفحو ءابقاث امهف هللا هقزر نم الإ

 ليلقلا الإ هيف ملكتي مل اذهلو «نوتملاو ديناسألاب ةيوق ةكلمو «ةاورلا
 يراخبلاو لبنح نب دمحأو ينيدملا نب يلعك نأشلا اذه لهأ نم

 رصقت دقو .ينطقرادلاو ةعرز يبأو متاح يبأو ' 'ةبيش نب بوقعيو
 ىفريصلاك قوذلاب كردت لب «هاوعد ىلع ةجحلا ةماقإ نع للعملا ةرابع

 نيأ نم :هل تلق ول «ماهلإ هنإ :يدهم نبا لاق (ريناندلاو مهاردلا دقن ىف

 ٤٠ ص مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم(١)

 “ةبيش ىبأ نب بوقعي” :نتملا خسن ضعبو ج يف عقوو «حيحصلا وهو ءطو لصألا يف اذك (۲)
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 (قايسلا رييغت) ببسب ةعقاو (تناك نإ) عباسلا مسقلا وهو (ةفلاخملا مث)

 :ماسقأ وهو (دانسإلا جردم) ريغتلا كلذ هيف عقاولا (ف) دانسإلا قايس يأ

 ءوار مهنع هيوريف «ةفلتخم ديناسأب ثيدحلا ةعامج يوري نأ :لوألا

 .فالتخالا نيبي الو «ديناسألا كلت نم دحاو دانسإ ىلع لكلا عمجيف

 نأ ملعاو "”.كلذل ىدتهي ال نمم مكو «ةجح  [هل] نكت مل ؟اذه تلق

 هتلفغو هقسفو يوارلا بذكك ءروكذملا ىنعملا ريغ ىلع ةلعلا قلطي مهضعب

 ىمس يذمرتلاو «سيلدتلاك ثيدحلا فعض بابسأ نم اهوحنو هظفح ءوسو
£ £ ۳ 

 ةحدلطصالا ال ءلمعلا نم ةعنام ةلع دارأ هنأكف :يواخسلا لاق ءةلع خسنلا
° 

 س را

 4جردملازب

 جردم وه ريغتلا كلذ هيف عقاولاف -دانسإلا قايس يأ- قايسلا ريغت

 ديناسأب ثيدحلا ةعامج يوري نأ :لوألا :ماسقأ وهو .دانسإإلا

 كلت نم دحاو دانسإ ىلع لكلا عمجيف «وار مهنع هيوريف «ةفلتحخمم

 ثيدح هلاثم .فالتخالا نيبب ملو «قافتاب مهنع هيوريف هدانس يف نيفلتخم
 نع يروثلا نايفس نع يدهم نب نمحرلا دبع نع رادنب نع يذمرتلا هاور

 هّللا دبع نع ليبحرش نب ورمع نع لئاو يبأ نع شمعألاو روصنمو لصاو

 .ثيدحلا مولع ةفرعمو طو ج نم ةدايزلا(١)

 ٠١ ١. ص ثيدحلا مولع ةفرعم(۲)

 715/١. ثيغملا حتف(۳)



 2 ١

 ءرحآ دانسإب هدنع هنإف ءهنم افرط الإ وار دنع نتملا نوكي نأ :ىناثلا

 هخيش نم ثيدحلا عمسي نأ هنمو«لوألا دانسإلاب امات وار هنع هيوريف

 هاور اذكهو © فيدحلا 0. ؟ىظعأ بنذلا يأ اهّللا لوسر اي :تلق :لاق

 ةياور ىلع ةجردم هذه لصاو ةياورف «نايفس نع يدبعلا ريثك نب دمحم

 نع لئاو يبأ نع هاور لب ءأرمع هيف ركذي مل الصاو نأل «شمعألاو روصنم

 نیب دقو ءامهتياورب هتياور قفاوف «شمعألاو روصنم هيف هركذ امنإو «هللادبع

 2 نع امهدحأ لصفو «تايفس نع هتياور يف ناطقلا نب ىيحي اعم نيدانسإلا

 نب ورمع نع '''نييراحملا باتك يف هحيحص يف يراخبلا هاور امك ءرخآلا

 نع لئاو يبأ نع امهالك شمعألاو روصنم نع نايفس نع ىيحي نع ىلع

 نع لئاو يبأ نع لصاو نع نايفس نعو ءهّللا دبع نع ليبحرش نب ' [ورمع]

 .ليبحرش نب ورمع ركذ ريغ نم «هّللادبع

 هنم اضعب يأ (هنم افرط الإ وار دنع نتملا نوكي نأ :ىناثلا)

 هلاثم (لوألا دانسإلاب امات هنع وار هيوريف ءرحآ دانسإب هدنع هنإف)

 ةياور نم ' ”يئاسنلا هاورو «كيرشو ةدئاز ةياور نم ' 'دؤادوبأ هاور ثيدح

 يف رجح نب ' [لئاو] نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع مهلك ةنييع نب نايفس

 ١ 1۸١. :مقر «ةانزلا مثإ باب يف(؟)

 .ج نم هانتبثأ ام باوصلاو “ر مع" :طو لصألا يف عقو(۳)

 .ةالصلا ىف نيديلا عفر باب :ةولصلا يف (7/7 4.6771 دؤادوبأ هحرحأ( )٤

 .دهشتلل سولجلا دنع نيديلا عضوم باب :قيبطتلا يف )١١70( ىئاسنلا هجرحأ(ه)

 ريغ نم طقف “لئاو” :باوصلاو ءأطح امهالكو “لئاو ىبأ” :جو ط ىفو “لئاو نب” :لصألا يف عقو(7)
 ع

 .(۷۲۷) دؤاد يبأو )١١70( يئاسنلا يف عقو اذكه «“يبأ” و “نبا” يظفل ها
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 فذحب امات هنع وار هيوريف «ةطساوب هححيش نع هعمسيف «هنم افرط الإ

 «نيفلتخم نيدانسإب نافلتخم نانتم يوارلا دنع نوكي نأ :ثلاثلا .ةطساولا

 .لوألا ىف سيل ام رحآلا نتملا نم هيف ديزي نكل «هب صاخلا هدانسإب

 درب هيف نامز يف كلذ دعب مهتتج مث” :هيف لاقو كي هّللا لوسر ةالص ةفص

 ءدانسإلا اذهب وه سيل “تئج مث” هلوقف .مهو اندنع كلذو :نوراه نب ىسوم

 ضعب نع لئاو نب رابجلا دبع نع مصاع ةياور نم وهو «هيلع جردأ وه امنإو

 ديلولا نب عاجش ردب وبأو ةيواعم نب ريهز ًانيبم هاور اذكهو «لئاو نع هلهأ

 اركذو «ثيدحلا نم اهالّصفو «بايثلا تحت نم ىديألا كيرحت ةصق ازيمف

 ءهنم افرط الإ هخيش نم ثيدحلا عمسي نأ) هنم (و) انركذ امك اهدانسإ

 .(ةطساولا فذحب ًامات هنع وار هيوريف «ةطساوب هخيش نع هعمسيف

 نيدانسإب نافلتخم نانتم يوارلا دنع نوكي نأ :ثلاثلا)

 وأ «نيلماك اعم (امهيوريف) طقف دحاو وأ نييباحص نع امإ (نيفلتخم

 ىلع ارصتقم هنع) دحاو (وار) رخآلا نود ارصتخم امهدحأ وأ «نيرصتخم

 ديزي نكل «هب صاخلا هدانسإب نيثيدحلا دحأ يوري وأ «نيدانسإإلا دحأ

 يبأ نب ديعس هاور ثيدح هلاثم (لوألا يف سيل ام رخآلا نتملا نم هيف

 الو اوضغابت ال :لاق 8 هّللا لوسر نأ سنأ نع يرهزلا نع كلام نع ميرم

 «اوسفانت الو” هلوقف ' ”.ثيدحلا ...... اوسفانت الو اوربادت الو اودساحت

 حتفلا ىف ظفاحلا هلاق “ديهمتلا” ىفربلا دبع نياو “جردملا” یف بيطخلا هركذ اذه ديعس ثيدح(١١

 (165175) ملسمو ءةرجهلا باب :بدألا ىف (50601/5) يراحبلا هجرحأف ثيدحلا لصأ امأه 15 9

 .ضغابتلا ميرحت باب :ربلا ىف



 ١ ه٠

 لبق نم امالك لوقيف ءضراع هيلع ضرعيف «دانسإلا قوسي نأ :عبارلا

 وهف نتملا جردم امأو .دانسإلا جردم ماسقأ هذه .كلذك هنع هيوريف

 نظلا نإف «نظلاو مكايإ :85ىبنلا نع ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ
 ° اودساحت الو اوسفانت الو اوسسحت الو اوسسجت الو «ثيدحلا بذكأ £ ١

 “اوسفانت الو” لوألا يف سيلو «كلام قيرط نم هيلع قفتم نيثيدحلا الكو

 .ىناثلا ثيدحلا يف وه امنإو

 نتم ثدحملا ركذي ال نأ عبارلا يأ (كلذك هنع هيوريف ءدانسإلا كلذ

  هسفن لبق نم امالك رك ذيف «عطاق هعطقي مث ءطقف هدانسإ قوسي لب «ثيدحلا

 لاق اذك '”.دانسإلا كلذ نتم وه مالكلا كلذ نأ هعمس نم ضعب نظيف

 «عبارلا ىف ثيدحلا نتمل ركذ ال هنأ هنم رهظيو '''.ةيفلألا حرش يف يواخخسلا

 نتملا جردم فيرعت نإ :ليق ام دري الف «هيلع نتملا جردم فيرعت قدصي الف

 ملسمو نظلا نم اريثك اوبنتحا اونمآ نيذلا اهيأي» باب :بدألا يف (1077) يرابلا هجرخأ(١)

 .نظلا ميرحت باب :ربلا يف )٠١۳١(

 نم سيل هنإف «(۱۳۳۳) هجام نبا هاور “راهنلاب ههح و نّسح ليللاب هتالص ترثك نم” ثيدح هلاثم(؟)

 انثدح :لوقيو ىلمي وهو كيرش ىلع تباث لحد :مكاحلا لاق .كيرش لوق وه امنإ هيي ىبنلا مالك
 ىلإ رظن املف ءيلمتسملا بتكيل تكسو ءا# هللا لوسر لاق «لاق رباج نع نايفس يبأ نع شمعألا

 تباث نظف «هعروو هدهزل اتباث كلذب دصقو “.راهنلاب ههجو نسح ليللاب هتالص ترثك نم” :لاق تباث
 .هب ثدحي ناكف ,دانسإلا كلذ نتم هنأ

 ۲٠١۱/۱. ثيغملا حتفب ئمسملا(؟)
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 هئانثأ ىف ةراتو هلوأ يف نوكي ةراتف «هنم سيل مالك نتملا ىف عقي نأ

 جردم ماسقأ هذه) هيف دانسإلا جردم نم عبارلا مسقلا لوحدل عنام ريغ

 نأ رابتعاب هيف قايسلا رييغتف ريخألا امأو ءرهاظف لوألا ةثالثلا امأ (دانسإلا

 .هسفن لبق نم امالك ال ءهدعب ثيدحلا رك ذي نأ ىضتقي دانسإلا قايس

 يأ (هنم سيل مالك نتملا يف عقي نأ وهف نتملا جردم امأو)
 الصتم هدعب نم هيوريف «هريغ وأ هسفنل امالك هريغ وأ ايباحص يوارلا ركذي

 ءةيانك وأ احيرص هلئاقل هوزعي نأب ءهنع هب زيمتي لصف ريغ نم ثيدحلاب
 هب حرص ام ىلع هتقيقحو «ثيدحلا نم هنأ لاحلا ةقيقح فرعي ال نم مهوتيف

 هاورام هلاثم (هلوأ يف نوكي ةراتف) ' 'هلئاق ريغل ئيش ةفاضإ :يواخسلا

 نع دايز نب دمحم نع ةبعش نع ةبابشو نطق يبأ ةياور نم بيطخلا

 نم باقعألل ليو ءءوضولا اوغبسأ :## هللا لوسر لاق :لاق #ةريره يبأ

 ءهلوأ يف ثيدحلاب لصو «ةريره يبأ لوق نم “ءوضولا اوغبسأ” هلوقف هرانلا

 5007 ع : ةفإ
 هحيحص يف يراحبلا هاور كلذك نع .ةبعش نع سايإ يبا نب مدا نع

 ليو :لاق مساقلا ابأ نإف ءءوضولا اوغبسأ :لاق ةريره يبأ نع دايز نب دمحم

 اذه امهتياور ىف ةبابشو نطقوبأ مهو :بيطحخلا لاق .رانلا نم '' ”[باقعألل]

 ةريره يبأ مالك نم “اوغبسأ” هلوق نأ كلذو ءانقس ام ىلع ةبعش نع ثيدحلا
 ام هلاثم (هئانثأ يف ةراتو) #6 يبنلا مالك نم “رانلا نم باقعألل ليو” هلوقو

 ةورع نب ماشه نع رفعج نب ديمحلا دبع ةياور نم هننس يف ينطقرادلا هاور

 ٠٠١۱/۱. ثيغملا حتف(١)

 .52١:مقر .باقعألا لسغ باب :ءوضولا باتك ىف(؟)

 .ىراخبلا حيحص يف امل قفاوملا وه طو ج نم هانتبثأ امو “باقعأ” لصألا يف عقو(۳)
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 جمدب وأ «ةلمح ىلع ةلمح فطعب عقي هنأل ءرثكألا وهو هرحآ ىف ةراتو

 نم :لوقي يي هّللا لوسر تعمس :0"2[تلاق] ناوفص تنب ةرسب نع هيبأ نع

 ديمحلا دبع هاور اذك :ىنطقرادلا لاق . ًاضوتيلف هغفر وأ هييثنأ وأ هركذ سم

 ءةرسب ثيدح يف كلذ هحاردإو غفرلاو نييثنألا ركذ يف مهوو ءماشه نع

 يور ام هلاثم (هرحآ يف ةراتو) ' "ةورع لوق نم كلذ نأ ظوفحملاو :لاق

 نع ةرميخم نب مساقلا نع رحلا نب نسحلا نع ةيواعم نب ريهز ةمئيخوبأ
 ةولصلا يف دهشتلا همّلع © هّللا لوسر نأ دوعسم نب هّللا دبع نع ةمقلع

 نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق ىتح هركذف ...... هّلل تايحتلا لق :لاقف

 ؛مقف موقت نأ تئش نإ ءكتولص تيضق دقف اذه تلق اذإف «هّللا لوسر ادمحم

 اذإف” ثيدحلا يف جردأف «ةمثيحوبأ هاور اذك ."”دعقاف دعقت نأ تئش نإو

 نمو .كَ# يبنلا مالك نم ال ءدوعسم نبا مالك نم وه امنإو “.خلا ...... تلق

 رحلا نبا نع هاور نابوث نب تباث نب نمحرلا دبع ةقثلا نأ هيلع ليلدلا

 ىف امهريغو 2 ”نالجع نباو يفعجلا نيسح قفتاو < اذكه روكذملا

 قافتا عم ثيدحلا رخآ يف مالكلا اذه كرت ىلع ٌرحلا نب نسحلا نع مهتياور

 هاورو ءكلذ ىلع دوعسم نبا نع هريغ نعو ةمقلع نع دهشتلا ىور نم لك

 .طو ج نم حيحصتلاو “لاق” :لصألا يف(١)
 دقف نييثنألا و غفرلا ركذ ريغ نم ثيدحلا لصأ امأ . ۱۳۷/١ يقهيبلاو 2٠58/١ ينطقرادلا هجرحأ(۲)

 .نئسلا باحصأ هجرحخخأ

 ينطقرادلا ننس(۳) ١/5/8 ١.

 .دهشتلا باب :ةالصلا يف (۷ .) دؤادوبأ هجرخأ(5)

 . ٠۷١/۲ يقهيبلاو 2 4/١ ينطقرادلا هحرحأ(ه)

 761767861/١. ينطقرادلا امهئيداحأ جرخأ()



or 

 غ يبنلا مالك نم (عوفرمب) مهدعب نم وأ ةباحصلا مالك نم فوقوم
 (١ س ع ٠ء ٤ 8

 وه رخآلا يف عقي ام يأ (رثكألا وهو) اضيأ هلّصفف «ةمثيخ يبأ نع ةبابش

 نكميف «عقاولا يف يأ (ةلمج ىلع ةلمح فطعب عقي هنأل) رهشألا رثكألا

 ريغب ناك اذإ ام فالخب «ثيدحلا ظفل نم زيمتيف «قباسلا ظفللا نم هلالقتسا

 نع هلالقتسا نكمي عبات ظفلب جاردإلا نوكي امنإ :ديعلا قيقد نبا لاق «ةلمج

 اممو :لاقف «نيلوألا ىلع -ديعلا قيقد نبا يأ- لكشتساو «قباسلا ظفللا

 امّدقم ناك نإ اميس ال ءَ هّللا لوسر ظفل ءانثأ ىف اجردم ن وکی نأ فعضي

 هييثنأ سم نم :لاق ول امك «فطعلا واوب هيلع افوطعم وأ «يورملا ظفللا ىلع

 امل «جاردإلا فعضي انههف ءركذلا ىلع نييثنألا ظفل ميدقتب ًاضوتيلف هركذو

 لاق . كيو "”لوسرلا ظفل نم وه يذلا لماعلاب ةظفللا هذه لاصتا نم هيف

 جاردإلاب طسوألا وأ رحآلا وأ لوألا يف ام ىلع مكحلا نم عنام ال :فنصملا

 ةباحصلا مالك نم فوقوم جمدب وأ) .نظلا ةبلغ رثؤملا ليلدلا ماق اذإ

 " 5 . )5( سا

 ام وه فوقوملاف الإو « [زاجملا مومع] باب نم حماست هيف (مهدعب نمو

 هفقو اذكو اذك ثيدح :لاقيف ءاديقم هيلع قلطي امنإ :تلق ؟ةباحصلا ريغ نع

 نم عوفرمب) ةباحصلاب صتخمف قلطأ اذإ امأ ءسوؤاط وأ ءاطع ىلع نالف

 . ۱۷٤/۲ يقهيبلاو 207/١ ينطقرادلا هثيدح جرخأ(١)

 .طو ج نم تبثملاو “هللا لوسرلا” لصألا يف عقو(؟)

 . ۲ 1277 ص ديعلا قيقد نبال حارتقالا(۳)

 ٠۳" ص ظفاحلل تكنلا(4)

 .طو ج نم هانححصو “زاجم امومع” لصألا يف عقو(ه)
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 دوروب جاردإلا كرديو .(نتملا جردم) وه اذه(ف) ءلصف ريغ نم
 كلذ ىلع صيصتتلاب وأ «هيف جردأ امم جردملا ردقلل ةلصفم ةياور

 ب يبنلا نوك ةلاحتساب وأ «نيعلطملا ةمئألا ضعب نم وأ «يوارلا نم

 تدز و هتصخلو ءاباتك جردملا يف بيطخلا فنص دقو «كلذ لوقي

 جاردإلا كرديو .نتملا جردم وه اذهف ءلصف ريغ نم ب يبنلا مالك
 (هيف جردأ امم جردملا ردقلل) لعافلا مسا ةغيصب (ةلصفم ةياور دوروب

 ىلع صيصتنتلاب وأ) هلصفف «ةمثيخ ىبأ نع هاور ةبابش نأ نم افنآ ركذ امك

 نم :لوقي كي هللا لوسر تعمس :دوعسم نبا ثيدحك (يوارلا نم كلذ

 تام نم :هنم اهعمسأ ملو اهلوقأ :ىرخأ لاقو .رانلا لحد اَدِن هّلل لعج

 ثيدحك (نيعلطملا ةمئألا ضعب نم وأ) . ةنجلا لحد ادن هّلل لعجيال

 ءاهالعأ وهو (كلذ لوقي بغ ىبنلا نوك ةلاحتساب وأ) “دهشتلا

 ليبس ىف داهجلا ال ول هديب يسفن يذلاو” “د ضعت ة رجش ينأ تددو”ك

 دقو) '”“كولمم انأو تومأ نأ تببحأل يبأو يمأ نيدلاولا ربو جحلاو هللا

 هّللا نود نم ذختي نم سانلا نموإل : ئلاعت هلوق باب :ريسفتلا يف (4 497) يراخبلا هجرخأ(١)
 .ةنجلا لحد اعيش هّللاب كرشي ال تام نم نأ ىلع ليلدلا باب :ناميإلا يف (۲۹۸) ملسمو ادادنأ
 .افنآ هجيرخت مدقت دقو .خلا ...... اذه تلق اذإ :دوعسم نبا ثيدح وهو(؟)

 ام باب :دهزلا يف )۲۳٠۲( يذمرتلا عوفرملا عم اجردم هجرخأ ءهنع هللا يضر رذ يب أ لوق اذه(؟)

 يف ( :) هحام نباو ءاليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ول :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق ىف ءاج
 .رذ يبأ ثيدح نم ءاكبلاو نزحلا باب :دهزلا

 .“ىبأل ىمأ رب” ط يفو .”ىمأرب” :ج يفو ءلصألا يف اذك )٤(

 نسحأ اذإ دبعلا باب :قتعلا يف )٠٠٤۸( يراخبلا عوفرملاب الوصوم هحرحأ «ةريره ىبأ لوق اذه(5)
 .ةريره ىبأ ثيدح نم هرجأو دبعلا باوث باب :ناميألا يف )٤۳۲١( ملسمو ءهديسل حصنو هبر ةدابع

 ٠۷١/١. ٠ ىرابلا حتف :رظناو .“هدیب ةريره ىبأ سفن ىذلاو” :ملسم ظفلو



 ه١٠

 ةفلاخملا تناك نإ (وأ) .دمحلا هّللو «رثكأ وأ نيترم ركذ ام ردق هيلع

 نأل «ةرم نب بعك و بعك نب ةرمك ءءامسألا يف يأ (ريحأتو ميدقتب)

 باتك هيف بيطخللو .بولقملا وه اذهف ءرخآلا بأ مسا امهدحأ مسا

 جردملا لصولل لصفلا” هامس اريهش (اباتك جردملا يف بيطخلا فنص

 تدز '"و])ءيزعو للع ةدايز عم باوبألا ىلع ابترم (هتصخلو) “لقنلا يف

 “س ردملا بيترتب جهنملا بيرقت” هامسو (رثكأ وأ نيترم ركذ ام ردق هيلع
 .(دمحلا هلل و)

 نإو «سيلدتلاو سيبلتلا نم هيف امل ءمارح هماسقأب جاردإلا :اولاق :هيبنت

 ايارعلاو ةرباخملاو ةنبازملا لثم ةبيرغ ةظفل ريسفتك «ضعب نم فحأ هضعب ناك

 اميس «هلثم يف ميرحتلا رهظي ال لب «ةمئألا نم هريغو يرهزلا هلعف امم اهوحنو

 نممو ءةلادعلا طقاس هل دمعتملا” :هريغو يناعمسلا نبا لوقو «هيلع قفتملا يف

 دقو «هادع ام ىلع لمحي “نيباذكلاب قحلم وهو «هعضاوم نع ملكلا فرحي

 .ةلمجلا يف هزاوج ىلع لدي ام ديعلا قيقد نبا نمو فنصملا نم انرك ذ

 4بولقملا)
 ةرمك ءءامسألا یف يأ ريخأتو ميدقتب ةفلاخملا تناك نإ وأ)

 :تلق نإف (رخآلا بأ مسا امهدحأ مسا نأل «ةرم نب بعك و بعك نبا

 رعشي هنأل “نتملا ىف بلقلا عقي دقو” هلوق هابأي امم ءامسألا ىف هلوقب دييقتلا
 ءدانسإلا يف ابلاغ نوكي هنأ امل هب "ريق :تلق ؟اضيأ بولقملا ماسقأ نم هنأب

 .لصألا نم طقس دقو ءطو ج نم(١)
 .«هبدّيق هلعل” :ط ىف(؟)
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 يبأ ثيدحك اضيأ نتملا يف بلقلا عقي دقو .“بايترالا عفار”

 هيفف ءهشرع يف هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا يف ملسم دنع ه5 ةريره

 «“هلامش قفنت ام هنيمي ملعت ال ىتح اهافحأف ةقدصب قّدصت لحرو”

 حرش يف يواخسلا لاق .“نتملا يف بلقلا عقي دقو” هلوق هب رعشي امك

 هيفو «عونلا اذهل هب ليثمتلا ىلع هل حيضوت يف انخيش رصتقاو :بيرقتلا

 “باسنألاو ءامسألا نم بولقملا يف بايترالا عفار” بيطخلل هصوصخب

 نيئيشلا دحأ ىطعي نأب نتملا يف بلقلا عقي امبرف اذه ملع اذإ .مخض دلجم

 “بلقنملا” هامس القتسم اعون نيرخأتملا ضعب هلعجو :لاق مث ءرحآلل ام
 نييوارلا دحأ مسا نوكي ام بولقملاف (بولقملا وه اذهف) ةليلق هتلثمأو

 وه ام اوهس يوارلا لعجيف ءةدحاو ةقبط نم امهنوك عم «رخآلا يبأ مسا

 همحر فنصملاف «بيرقتلا حرش يف يواخسلا هركذ اذك «رخآلل امهدحأل

 (باتك هيف بيطخللو) .وهسلا ديقو ةدحاو ةقبط ديق كرت ىلاعت هللا

 ءامسألا نم بولقملا يف بايترالا عفار” هامس يأ (بايترالا عفار) مخضم

 هنأ امل لادبإلا مسق يف اهضعب جردأ رخأ ماسقأ بولقمللو .“باسنألاو

 ثيدحلا نوكي نأ وهو ءاهضعب كرتو «هنايب نمض يف اهضعب نيبو «هب بسنأ

 ءابوغرم ابيرغ كلذب ريصيل «هتقبط يف رخآ وار هناكم لعجيف «وارب اروهشم

 نم كلذ لعفي ناك نممو .“عفان” هناكم لعجف «ملاسب روهشم ثيدحك

 نب لولهيو «عسيلا ةيح يبأ نب ليعامسإو ىبيصنلا ورمع نب دامح نيعاضولا

 دنع ه# ةريره يبأ ثيدحك اضيأ نتملا يف عقي دقو) يدنكلا دبع

 قدصت لحرو" هيفف «هشرع يف هللا مهلظي كيذا ةعبسلا يف ملسم



 ١ ها/

 ام هلامش ملعت ال ىتح” وه امنإو «ةاورلا دحأ ىلع بلقنا نمم اذهف

 (وار ةدايزب) ةفلاخملا تناك نإ (وأ) .نيحيحصلا ىف امك“ هنيمي قفنت

 ديزملا) وه اذه (ف) اهداز نمم نقتأ اهدزي مل نمو «دانسإلا ءانثأ يف

 عضوم يف عامسلاب حيرصتلا عقي نأ هطرشو (ديناسألا لصتم يف

 .ةدايزلا تححبرت الثم انعنعم ناك ىتمف الإ و «ةدايزلا

 نمم اذهف « “هلامش "”قفنت ام هنيمي '''ملعت ال ىتح اهافحأف ةقدصب

 "قفنت ام هلامش ' 'ملعت ال ىتح” وه امنإو «ةاورلا دحأ ىلع بلقنا
 0 ' أ ىفامك  “هنیمی

 ديناسألا لصتم ىف ديزملا#
 اهدزي مل نمو ءدانسإإلا ءانثأ يف وار ةدايزب ةفلاخملا تناك نإ وأ)

 عقي نأ هطرشو “ديناسألا لصتم يف ديزملا” وه اذهف اهداز نمم نقتأ

 ئيجي نأ دانسإلا لصتم يف ديزملاف (ةدايزلا عضوم يف عامسلاب حيرصتلا

 ؛عامسلاب امهنم لك يف حيرصتلا عم هفذحب ىرحأو «نينثا نيب وار ةطساوب ةياور

 نكي مل نإو يأ (الإو) .مهولا ىلع ةلاد ةنيرقب فذحلا بناج ححرت نكلو

 امم '”هوحن و نعب ناك يأ (الثم انعنعم ناك ىتمف) عامسلاب حيرصتلا

 .نتملا خسن عيمجل قفاوملا وه ج نم هانتبثأ امو «تحت ةانثملا ءايلاب لصألا يف عقو(۲)و(1)
 .ةقدصلا ءافحخإ لضف باب :ةوكزلا يف (۲۳۸۰) ملسم هجرخأ()

 .نتملا خسن عيمجل قفاوملا وه ج نم هانتبثأ امو «تحت ةانثملا ءايلاب لصألا يف عقو(0)و(4)

 .نيميلاب ةقدصلا باب :ةوكزلا ىف ١( 4 77) يراحخبلا هحرخأ(7)

 ظفلب هجرخي ملو ءطقف ابولقم ملسم هحرحأ ثيدحلا اذه نإف هللا همحر ظفاحلا نم ملق قبس اذه(۷)

 هن نم رأ ملو 14/5 يرابلا حتف يف هسفن ظفاحلا هب حّرص امك “هنيمي قفنت ام هلامش ملعت ال یتح”
 .دمحلا هّللو ههحاّرش وأ ةبخنلا حرش ىلع نيقلعملا نم كلذ ىلع

 .اهوحن :ط ىفو .جو لصألا ىف اذک (۸)
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 ىدحإل (حخرم الو) «يوارلا يأ (هلادبإب) ةفلاخملا تناك نإ (وأ)

 يف عقي وهو (برطضملا) وه اذه (ف) ىرحألا ىلع نيتياورلا

 ءةدايزلل تبثملا دانسإلاب لمعيو (ةدايزلا تححرت) لاصتالا مدع لمتحي

 هلاثم «قبس امك ةلوبقم ةقثلا ةدايز نأل ءكلذ وحن وأ السرم وأ اعطقنم لعجيو

 ديزي نب نمحرلا دبع نع نايفس انثدح :لاق كرابملا نب هللا دبع نع يور ام

 تعمس :لوقي سيردإ ابأ تعمس :لاق هّللا دبع نب رسب ىنثدح :لاق رباح نبا

 5# هللا لوسر تعمس :لوقي يونغلا دثرم ابأ تعمس :لوقي عقسألا نب ةلثاو

 و ةدايز اذه يف نايفس ركذف .' 'اهيلإ اولصت الو روبقلا ىلع اوسلجت ال :لوقي

 نع كرابملا نبا نع هوور تاقثلا نم ةعامج نأل «كرابملا نبا نود نم مهو

 سيردإ يبأ ركذ امأو .رابخإلاب هيف حرص نم مهنمو ؛ةطساو الب ديزي نبا

 ملف «ديزي نبا نع هاور تاقثلا نم ةعامج نأل «كرابملا نبا نم هيف مهولاف

 .ةلثاو نم هل رسب عامسب حّرص نم مهنمو «ةلثاو و رسب نيب سيردإ ابأ اوركذي

 ام اريثك ارسب نأ -يزارلا متاح وبأ هركذ امك - مهولا ىلع ةلادلا ةنيرقلاو

 «كلذك سيلو «هنم اذه نأ نظو «كرابملا نبا طلغف «سيردإ ىبأ نع ثدحي
 "ويقر

 ٠ .ةلثاو نم رسب هعمس امم وه لب

 «برطضملا»
 ىدحإل حخرم الو «ىوارلا يأ هلادبإب ةفلاخملا تناك نإو)

 نم لعاف مسا ءارلا رسكب (برطضملا وه اذهف ىرخألا ىلع نيتياورلا
 .ربقلا ىلع سولجلا نع يهنلا باب :زئانجلا يف (31101) ملسم هجرخأ(1١
 ۸٠/١. يزارلا متاح يبأ نبال ثيدحلا للع(۲)
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 ثدحملا مكحي نأ لق نكل «نتملا يف عقي دقو ءابلاغ دانسإلا

 صيصختلا هجو و ."'”نتملا يف برطضملل فيرعتلا اذه نأ رهاظلاو «برطضا

 نبا لاق «هيلع سايقلاب هريغ ملعيو ءدانسإلا نود دصقلاب لصألا وه نتملا نأ

 ىلع مهضعبو ءهجو ىلع مهضعب هيوريف «هيف ةياورلا فلتخا ام وهو :حالصلا

 نكمي الو ؛ءىرخألا ىلع نيتياورلا ىدحإ حجرتي الو «هل فلاخم رحخآ هجو

 ةبحص رثكأ وأ ظفحأ “”[اهيوار] نوكي نأب تححرت نإف ءامهنيب عمجلا

 نم كلذ ريغ وأ «هّيدلب وأ هالوم وأ هبيرق وأ هدلو ناك اذإ اميس هنع يورملل

 هخيش ظفل نم هعامس وأ اغلاب لمحتلا نيح هنوكك ةدمتعملا حيحرتلا هوجو

 عمجلا نكمأ نإ اذكو . ابرطضم ذعنيح ثيدحلا نوكي الو ؛حجارلل مكحلاف

 وأ ءدحاو ىنغم نع رثكأف نيظفللاب اربعم ملكتملا نوكي نأ نكمي ثيحب

 ابجوم بارطضالا ناك امنإو .ىرخألا ىفاني ةلاح ىلع امهنم لك لمحي

 طرش نم وه يذلا هتاور وأ يوارلا طبض مدعب هراعشإل ثيدحلا فعضل

 نم هجام نباو دؤادوبأ هاور ام هلاثم (ابلاغ دانسإلا يف عقي وهو) .لوبقلا

 ثيرح هدج نع ثيرح نب دمحم نب ورمع يبأ نع ةيمأ نب ليعامسإ ةياور

 ايش لعجيلف مكدحأ ىلص اذإ :لاق كيو هللا لوسر نع ه5 ةريره ىبأ نع

 طخيلف اهيدي نيب اهبصني اصع دجي مل نإف” هيفو .ثيدحلا ...... ههجو ءاقلت

 لضفملا نب رشب هاورف ءاريثك افالتحا ليعامسإ ىلع هيف فلتخا دقو < “اطح

 ."دانسإلا ىف” :ج يف(١)

 .طو ج نم هانححصو “امهيوار” لصألا يف عقو(۲)

 .ةريسي ةدايزب 88 ص ثيدحلا مولع(١1)

 :ةماقإلا يف (3 47) هجام نباو ءاصع دجي مل اذإ طخلا باب :ةولصلا يف (185) دؤادوبأ هجرخأ(4)

 .ىلصملا رتسي ام باب
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 .دانسإلا نود نتملا ىف فالتحالا ىلإ ةبسنلاب بارطضالاب ثيدحلا ىلع

 نب ورمع ىبأ نع هنع ىروثلا نايفس هاورو ءاذكه هنع مساقلا نب حورو

 ورمع نب دمحم نب  [ورمع] يبا نع هنع دوسألا نب ديمح هاورو «ثيرح

 نب بيهو هاور 00 «ةريره يبأ نع ميلس نب ثيرح هدج نع ثيرح نبا

 داوذ هاورو ءثيرح هدج نع ثيرح نب ورمع يبا نع هنع ثراولا دبعو دلاخ

 نب ثيرح هدج نع دمحم ' [ورمع] يبأ نع هنع يثراحلا ٠ [ةبلع] نبا

 ءهجو ىلع ةرم هيوريف ءدحاو وار نم عقيو (نتملا ىف عقي دقو) .* ناميلس

 ءهجو ىلع مهضعب هيوريف «ةعامجو نينثا نمو «هل فلاخم رخا هجو ىلع ةرمو

 .”يوونلا هلاق امك امهيف عقي دقو «هل فلاخم رحآ هجو ىلع مهضعب و

 ىلإ ةبسنلاب بارطضالاب ثيدحلا ىلع ثدحملا مكحي نا لق نكل)

 :تلاق سيق تنب ةمطاف ثيدح هلاثمو (دانسإلا نود نتملا یف فالح الا

 .'' ةاكزلا ىوس اقح لاملا يف نإ :لاقف ءةوكزلا نع يي يبنلا -لكس وأ- تلأس

 كيرش ةياور نم اذكه ىذمرتلا هاورف «هانعمو هظفل برطضا دق ثيدح اذهف

 .ج نم هانححصو “رمع” :طو لصألا يف عقو(١)
 .لصألا نم طقس( ۲)

 بيرقتلا :رظنا .ةدحوملاب “ةّبلَع باوصلاو .تحت ةانثملا ءايلاب “ةيلع” خسنلا عيمج ىف عقو(*)

 .۲۲۹/۱ فشاكلاو 5 هبتتملا ريصبتو ١۹۱/۳ بيذهتلاو (1844)

 ْ .طو ج نم هانححصو “رمع” :لصألا ىف عقو(٤)

 يقهيبلا اهجرخأف مساقلا نب حور ةياور امأو «(1۸۹) دؤادوبأ اهجرخأف لضفملا نب رشب ةياور امأ(5)
 امأو 27716770/1 يقهيبلا اضيأ اهاورف ثراولادبعو بيهوو يروثلا ثيداحأ امأو ءاقلعم 0

 يف قازرلادبع دنع وهف جيرج نبا ثيدح امأو «(341) هحام نبا اهجرخأف دوسألا نب ديمح ةياور
 .اهب رفظأ ملف ةبلع نب داوذ ةياور امأ 217/7 (775) فتصملا

 ۲٠۲/۱. بيردتلا عم بيرقتلا(7)

 .ةوكزلا ىوس اقح لاملا ىف نأ ءاج ام باب :ةوكزلا يف (103) يذمرتلا هجرخأ(/)



١1١ 

 ءهلعاف نم اناحتما هظفح رابتحا داري نمل ادمع لادبإلا عقي دقو

 ظفلب هجولا اذه نم هجام نبا هاورو «ةمطاف نع يبعشلا نع ةزمح ىبأ نع

 29 ليوأتلا لبقي ال بارطضا اذهف  “ةاكزلا ىوس قح لاملا ىف سيل”

 (هلعاف نم اناحتما هظفح رابتحا داري نمل ادمع لادبإلا عقي دقو)

 «بلقلا ماسقأ نم هريغ لعح نإو لادبإلا ماسقأ نم هلعج .لادبإلا لعاف يأ

 ماسقأ نم هلعج -“ ىواخسلا لاق امك- بسنألا نأ الإ «بلقلاب هتبسانم ةلقل

 روصتملا نأل ٠ [هل نكي مل رخآ دانسإل هنتم بكر ام وهو «هب هتيمستو بكرملا

 ريغ نم رخآ دانسإب دانسإ لادبإ ال ءهرخآ نتمب نتم دانسإ بيكر ت انه تاذلاب

 تباث نع مزاح نب ریرح هاور ثيدح '”هلاثم .رخآ نتمب هبيكرت ظحالي نأ

 ىتح اوموقت الف ةولصلا تميقأ اذإ” :## هّللا لوسر لاق :لاق سنأ نع ينانبلا

 ثيدحلا اذهو «مزاح نب ريرج ىلع هدانسإ بلقنا ثيدح اذهف . "ينورت

 8 يبنلا نع هيبأ نع ةداتق يبأ نب هلا دبع نع ' ”ريثك نب ىبحيل روهشم

 .زنکب سيل هتوكز ىدأ ام باب :ةوكزلا يف (۱۷۸۹) هحام نبا هحرخأ(١)

 . «نتملا برطضم ثيدح اذه :ظفاحلا لاقو ءادج فيعض :يوونلا لاقف ءةمئألا هفعض كلذلو(١)

 ٤۷۸/١(. ريدقلا ضيف) فعضلل بح وم بارطضالاو

 A ثيغملا حتف يف (۳)

 .طو ج نم(٤)
 .“خلا 4 ادمع لادبإلا عقي دق و :نتملا ةرابع ىضتقم وه امك رابتخالل ادمع لادبإلا لاثم هنأ دا رأ نإ(0ه)

 هنأ الإ «حيحصف حرشلا ةرابع قايس نم مهفي امك اقلطم لادبإلال ليثمتلا هب دصق نإو ءحضاو أطح اذهف

 .ملعأ هّللاو .انهه هركذي نأ هل يغبني نكي مل

 باب :دحاسملا يف )١١٠١( ملسمو «سانلا موقي ىتم باب :ناذألا يف (1۳۷) يراخخبلا هجرخأ(1)

 مزاح نب ريرح ةياور امأ «هيبأ نع ةداتق يبأ نبا نع ريثك ىبأ نب ئيحي قيرط نم ةولصلل سانلا موقي ىتم
 .رينملا نع مامإلا لوزن دعب مالكلا ىف ءاج ام باب :ةعمجلا ىف اقلعم (0117) يذمرتلا اهركذف

 نب ئيحي :باوصلاو ؛حراشلا نع ٤۸۷ ص هحرش يف يراقلا هلقن اذكو ؛خسنلا عيمج يف اذ (۷)

 .ريثك ىبأ
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 «هيلع رمتسي ال نأ هطرشو ءامهريغو ىليقعلاو يراخبلل عقو امك

 مدق امل يراخبلا نأ كلذو (امهريغو ٠ ”ىليقعلاو يراحبلل عقو امك)

 اوبلقف ءثيدح ةئام ىلإ اودمعو اوعمتحاف «ءثيدحلا باحصأ هب عمس دادغب

 اذه دانسإو ءرخا دانسإل دانسإللا "ذهب نتم اولعجو ءاهديناسأو اهنوتم

 مهورمأو «ثيداحأ ةرشع لك ىلإ «سفنأ ةرشع ىلإ اوعفدو «رخخآ نتمل نتملا

 دعوملا [اوذحأ] و «يراخبلا ىلع كلذ نوقلي سلجملا اورضح اذإ

 نم و نييدادغبلا نم ثيدحلا باحصأ ةعامج ّسلجملا رضحف «سلجملل

 لحجر هيلإ بدتنا هلهأب سلجملا نأمطا املف ءمهريغو ناسارح لهأ نم ءابرغلا

 «هفرعأ ال :يراخبلا لاقف ءثيداحألا كلت نم ثيدح نع هلأسف ةرشعلا نم

 دحاو دعب ادحاو هيلع ىقلي لاز امف «هفرعأ ال :لاقف ءرحخآ ثيدح نع هلأسف

 رضح نمم ءاهقفلا ناكف ءهفرعأ ال :لوقي يراخبلاو «هترشع نم غرف ىتح

 يضقي مهريغو «مهف لحرلا :نولوقيو «ضعب ىلإ مهضعب تفتلي سلجملا

 «ةرشعلا نم رخآ لحجر هيلإ بدتنا مث ءمهفلا ةلقو ريصقتلاو زجعلاب هيلع

 «ةبولقملا ثيداحألا نم مهلك اوغرف ىتح «ةرشعلا مامت ىلإ عبارلاو ثلاثلاو

 ءاوغرف مهنأ يراخبلا ”(ملع] املف .“هفرعأ ال” ىلع مهديزي ال ىراخبلاو

 يناثلا كثيدحو ءاذك وهف لوألا كثيدح امأ :لاقف ءمهنم لوألا ىلإ تفتلا

 دانسإ لكو «هدانسإ ىلإ نتم ّلك ٌدرف «ةرشعلا مامت ىلع ىتأ ىتح ءاذك وهف

 ., 1 ثيغملا حتفو ١ ۲۳۷/١ ءالبنلا مالعأ ريس ىف ةروكذم يليقعلا ةصق(١)

 .“ثيدحلا اذه نتم” ط ىف عقو هنأ الإ طو ج نم(١)

 .طو ج نم هانححصو “ملعأ” لصألا يف عقو(٤)



1۳ 

 ءةحلصمل ال ءادمع لادبإلا عقو ولف «ةجاحلا ءاهتناب يهتني لب

 وهف اطلغ عقو ولو «عوضوملا ماسقأ نم وهف ءالثم بارغإلل لب
 وأ فرح (رييغتب) ةفلاخملا تناك نإ (وأ) .للعملا وأ بولقملا نم

 كلذ ناك نإف (قايسلا) ىف طخلا ةروص (ءاقب عم) فورح

 لكشلا ىلإ ةبسنلاب ناك نإ) و «فخصملاف طقنلا ىلإ ةبسنلاب

 ءاهديناسأ ىلإ اهلك ثيداحألا نوتم درو ءكلذ لثم نيرحآلاب لعفو «هنتم ىلإ

 ولعو لضفلاب هل اونعذأو ءظفحلاب سانلا هل ٌرقأف ءاهنوتم ىلإ اهديناسأو
 هيلع رمتسي ال نأ) ادمع لادبإلا طرش يأ (هطرشو) 2'”ةلزنملاو لحملا

 ال يأ (ةحلصمل ال ءادمع لادبإلا عقو ولف «ةجاحلا ءاهتناب ىهتني لب

 لب (عوضوملا ماسقأ نم وهف ءالثم بارغإلل لب) «ناحتمالا ةحلصمل

 وأ بولقملا نم وهف اطلغ عقو ولو) ." يواخسلا لاق امك عوضوملاك

 .رم امك للعملا يف مهوتلا ديقو «بولقملا يفربتعم وهسلا ديق نأل (للعملا

 «فررحملاو فحصمل ا

 ةروص ءاقب عم فورح وأ فرح زيغتب ةفلاخملا تناك نإو)

 هلاثم (فحصملاف طقنلا ىلإ ةبسنلاب كلذ ناك نإف «قايسلا ىف طخلا

 ثدح  ىزنعلا ىسوم نأ هربخأ ىنثملا نب دمحم نأ ىنطقرادلا نع غلب ام

 . ۲٠۲۰/۲ دادغب خيرات يف بيطخلا ةصقلا هذه ىور(١)

 .“ابلقو اعضو هلك اذه ةيمست ةحص يف كش الو” هترابعو 2107/7/١ ثيغملا حتف :رظنا(؟)

 امك باوصلاو “ لل ثّدح ىزنعلا ىسوم نأ هربخأ ىتثملا نب دمحم نأ” خسنلا عيمج يف اذك(؟)

 ۸۲/۳ فشاكلاو 7/7/8 بيذهتلاو (5؟714) بيرقتلا :رظنا .ىنثملا نب دمحم سفن وه ىزنعلا

 .لاجرلا بتك نم اهريغو
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 يركسعلا هيف فنص دقو ءةمهم عونلا اذه ةفرعمو (فرحملا) ف

 010 £ تس

 وأ” هيف لاقف “راوح اهل ةرقبب ةمايقلا موي مكدحأ ىتأي ال” #6 ىبنلا ثيدحب
 ع0

f, fاَ . )(  
 «ميلس ينب نم #8 ىبنلا نع يور نميف لاق يربطلا ريرج ' [نبا] نأ اضيأ
 نونلاب “رذنلا” وه امنإو «ةمجعملا لاذلاو ةدحوملاب رذبلا نب ةبتع مهنمو

 (لكشلا ىلإ ةبسنلاب ناك نإو) .ةددشملا ةلمهملا لادلا حتفو ةمومضملا
(o) . . 

 . افحصم نيمسقلا ىمس هريغو حالصلا نباو (فرحملاف) بارعالاو

£ £ )22 

 ةلمهم نيسب “لاوش نم اتس هعبتاو ناضمر ماص نم” ثيدح لوألا لاثمف

 رخآ ءايلاو نيشلاب ايش :لاقف ىلوصلا ركبوبأ هفحص «ةددشم ةيقوف ةانثمو

MW1 ت وو : . ا 5  
 ءهلحكأ ىلع بازحألا موي ْىبأ ىمر رباح ثيدح :يناثلا لاثمو . ف ورحلا

 س 3 ٤ 8 5 . هب (۸) لس س ٠
 . “ا” وه امنإو «ةفاضإلاب “یبا” هيف لاق «رذنع ههحص « هللا لوسر هاوكف

 هنوكل هرخآ ىلإ فرح رييغتب هيف ةفلاخملا نوكي ام يأ (عونلا اذه ةفرعمو)

 باب :ةرامإلا يف (47178) ملسمو ءلاّمعلا اياده باب :ماكحألا يف )٤ ۷٠۷( يراخبلا هجرخأ(١)

 .هنع هّللا ىضر ىدعاسلا ديمح ىبأ ثيدح نم لامعلا اياده ميرحت

 ١5. ٤ص ثيدحلا مولع يف حالصلا نبا هركذ(۲)

 .امهريغو ۱۹۳/۲ ىوارلا بيردتو 2501 ص ثيدحلا مولع نم هانتبثأو «خسنلا عيمج نم طقس(۳)

 .7017ص ثيدحلا مولع( )٤
 .انتبثأ امك “افححصم” باوصلاو ءفيرحت وهو “افرحم” 3١:: ص يراقلا حرشو طو ج ىف عقو(٥)
 . ۲٠١۲ ص ثيدحلا مولع رظنا

 ةتس موص بايحتسا باب :مايصلا ىف (؟07548) ملسم هحرخأ “ هدلا مايصك ناك” :ثيدحلا مامن("1)

 . ٤١٠ص ثيدحلا مولع(۷)

 . ۱۱١/١ (71415)دمحأ مامإلا هجرخأ(م)

 .؟ 57ص ثيدحلا مولع ىف حالصلا نبا هركذ(9)



١ 

 ءامسألا يف عقي دقو «نوتملا ىف عقي ام رثكأو .امهريغو ىنطقرادلا و

 الو ءاقلطم (نتملا) ةروص (رييغت دمعت زوجي الو) .ديناسألا يف يتلا
 ظفللاب (فدارملا) ظفللا لادبإ الو «(صقنلاب) هنم راصتخالا

 (ىناعملا ليحي امب) و ءظافلألا تالولدمب (ملاعل الإ) ءهل فدارملا

 هب ماق ءليلج نف وهو (ةمهم) اهريغ ىلإ ةفراعتملا ةئيهلا نم ةملكلا ليوحت

 ءنوتملا يف عقي ام رثكأو) يزوجلاو يباطخلاك (امهريغو ينطقرادلا  MW [ uج .

 .افنآ امهتلثمأ رم دقو (ديناسألا ىف ىتلا ءامسألا ىف عقي دقو

 4 ىنعملاب ةياورلاو ثيدحلا راصتخاوو

 الو ميدقتب ال ىأ (اقلطم نتملا ةروص رييغت دمعت زوجي الو)

 الو «هريغب رثكأ وأ فرح لادبإ الو ءرثكأف فرحل صقن الو ةدايزب الو «ريخأت

 ظفللا لادبإ الو «صقتنلاب هنم راصتحالا ال و) ءهسكع وأ ففخمب ددشم

 ليحي امبو «ظافلألا تالولدمب ملاعل الإ هل فدارملا ظفللاب فدارملا

 اهنم بوني ام نيبو امهنيب توافتلاب ٌريصب ءظافلألا َيناعم ريغي يأ (ىناعملا

 هل زوجي الف ملاعلا ريغ امأو ءاهنم فدارملاو هريغ نم لمتحملابو «رخآلا بانم

 «مانملا يف يئر ثيدحلا باحصأ ضعب نأ يور .ءاملعلا نيب فالح الب كلذ

 ثيدح نم ةظفل :لاقف ءكلذ يف هل ليقف «ئيش هناسل وأ هتفش نم ّدق هنأكو

 ريثك همهوتي ام عقي ام ريثكو : لاق . اذه يب لعُمف ءاهتريغ يي هللا لوسر

 .“يرزجلا” وأ “يزوجلا نبا” امإ باوصلاو ؛خسنلا عيمج يف اذك(١)

 ١95 ص ثيدحلا مولع ىف حالصلا نبا هاكح(١)

 ١55 ص ثيدحلا مولع :رظنا .حالصلا نبا ىأ(9)
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 ىلع نورثك ألاف ثيدحلا راصتحا امأ .نيتلئسملا يف حيحصلا ىلع

 نم صقني ال ملاعلا نأل ءاملاع هرصتخي يذلا نوكي نأ طرشب هزاوح

 ال و «ةلالدلا فلتخي ال ثيحب «هنم هيقبي امب هل قلعت ال ام الإ ثيدحلا

 وأ «نيربخ ةلزنمب فوذحملاو روكذملا نوكي ىتح «نايبلا لتخي

 هلام صقني دق هنإف ءلهاجلا فالحب ءهفذح ام ىلع هركذ ام لدي

 «برغتساو ههجو يفخ نإو احيحص نوكيو ءهريغ امبرو ًاطح ملعلا لهأ نم

 ىف حيحصلا ىلع) اهتاغل بعشتل كلذو «ةيبرعلا ثيح نم ركني اميف اميس ال

 نأ طرشب هزاوج ىلع نورثكألاف ثيدحلا راصتحا امأ .نيتلئسملا

 ثيدحلا ضعب ىلع راصتقالا ىف فلتخا (املاع هرصتخي يذلا نوكي

 نكي مل نإ :ثلاثلاو ءاقلطم زاوجلا :ىناثلاو «ةلمجلا ىف فرصتلا نم هيف امل

 وهو- عبارلاو ءزاج الإو ءزجي مل ىرحخأ ةرم مامتلا ىلع هريغ وأ وه هاور

 وهو «ليصفتلا : '"-حالصلا نبا هراتاو «نورثكألا هيلإ بهذ يذلا حيحصلا
,)( > 8 : 

 هريغ [وأ] وه هاور دق ءاوس «ملاعلا نم زاوجلاو «ملاعلا ريغ نم زاوجلا عنم

 امب هل قلعت ال ام الإ ثيدحلا نم صقني ال ملاعلا نأل) ال مأ مامتلا ىلع

 (نايبلا لتحي الو ءةلالدلا فلتخت ال ثيحب) ثيدحلا نم يأ (هنم هيقبي

 هل ام صقني دق هنإف ءلهاجلا فالخب «هفذح ام ىلع هركذ ام لدي وأ)

ریغ” :ثيدحلا مولع يفو «خسنلا عيمج يف اذك )١(
 .“هو

 ۱۹۳۰۱۹۲ ص ثيدحلا مولع :رظنا(۲)

 .“و” :لصألا يف عقوو .طو ج نم(۳)
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 ءريهش هيف فالخلاف ىنعملاب ةياورلا امأو ءءانثتسالا كرتك قلعت

 )1( ت
 :هلوق ىفو «“ءاوسب ءاوس الإ” :# هلوق ىف ةياغلاو (ءانثتسالا كرتك قلعت

(Y £ 

 فاحخف ءامات هاور نم امأف «ةمهتلا نع هتلزنم تعفترا اذإ اذه
) 

 . ىهزت ىتح

 طبض ةلقو ةلفغل نايسن وأ ءالوأ هاور اميف ةدايزب مهتي نأ اصقان ايناث هاور نإ

 نع كلذب جرخي المل «همامتب ءادأ هيلع نيعت دق ناك اذإ هضعب ىلع راصتقالا

 ىف هقيرفت و دحاولا ثيدحلا فنصملا عيطقت امأو .هب جاجتحالا زيح

 «برقأ زاوجلا ىلإ وهف «ةعونتملا ةقرفتملا لئاسملا ىف هب جاجتحالل باوبألا .

 .مهريعو ىئاسنلاو دؤادوبأو يراخبلاو دمحأو كلامو ةمئألا هلعف دقو

ّ 1 8 ۳ . . 7 

 :لاق هنأ هنع يكح اذكو " 'لعفي ال نأ يغبني هنأ دمحأ نع لالخلا ىكحو

 نع كلذ ولخي الو :حالصلا نبا لاقو «هريغي الو ثيدحلاب ثدحي نأ ىغبني

 ١ سلا ع م 7 )9 لا(
 ةياورلا نيب قرف هنأ ههجو لعلو ءرظن هلوق ىفو : يرزحجلا لاق « ةهارك

 "00 4 ها

 ءاوس الإ بهذلاب بهذلاو ةضفلاب ةضفلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن” ثيدح نم ءزج وه(1)
 ىف (5077) ملسمو ءِديِب ادي قرولاب بهذلا عيب باب :عويبلا ىف (۲۱۸۲) يراخبلا هجرحأ “ءاوسب
 نم هريغ نع ةيورم رخأ ظافلأ هلو «ةركب يبأ ثيدح نم انيد بهذلاب قرولا عيب نع ىهنلا باب :ةاقاسملا
 .ةباحصلا

 هجرخأ “يهزت ىتح رامثلا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص هّللا لوسر هن” ثيدح نم ءزج وه(۲)
 ىف (۳۹۷۸) ملسمو ءاهحالص ودبي نأ لبق رامثلا عاب اذإ باب :عويبلا يف (۲۱۹۸) يراخبلا

 .جئاوحلا عضو باب :ةاقاسملا

 ١١5/7 يوارلا بيردت(؟)

 ١515. ص ثيدحلا مولع(4)

 .يزوجلا نبا :يراقلا حرش ىفو .يزوحجلا :ط ىفو .جو لصألا يف اذك(ه)

 .ىشحمل ! هلقن “هب جاجتحالاو ةياورلا نيب )صفم -دمحأ لوق يأ- وهف ٍذئئيحو” :لاق ثيح(1)
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 ىلع عامجإلا مهججح ىوقأ نمو .اضيأ زاوجلا ىلع رثكألاو

 لادبإلا زاج اذإف ء«هب فراعلل مهناسلب مجعلل ةعيرشلا حرش زاوج

 ىف زوجي امنإ :ليقو .ىلوأ ةيبرعلا ةغللاب هزاوجف ىرحأ ةغلب

 ةياورلا امأو) .لقتسملا مكحلا ىلع هتلالدل زئاج ثيدحلا ضعبب جاجتحالاو

 هقفلا و ثيدحلا لهأ نم (رثكألاو ءريهش اهيف قالتحخالاف ىنعملاب

 راصتخا ىف امك (اضيأ زاوجلا ىلع) -ةعبرألا ةمئألا مهنمو- لوصألاو

 ةعيرشلا حرش زاوج ىلع عامحإلا مهججح ىوقأ نمو) .ثيدحلا

 هزاوجف ىرخأ ةغلب لادبإلا زاج اذإف ءهب فراعلل مهناسلب مجعلل

 ؛ةرورضلل ةغلب لادبإلا نوكي نأ زوجي هنأب لكشتساو (ىلوأ ةيبرعلا ةغللاب
 نودب نوكي دق ىرحأ ةغلب لادبإلا نأب باجي نأ نكميو ءانه ةرورض الو

 نع يور دقو .اهريغو ةيبرعلا نسحي نمل فلؤت «ةيسرافلا ريسافتلاك ءةرورضلا

 ةياور [اضيأ] هيلع لديو .' كلذب حيرصتلا ةباحصلا نم دحاو ريغ

 ام ةلئسملا يف درو دقو .ةفلتخم ظافلأب ةدحاولا ةصقلل مهدعب نمو ةباحصلا

 :لاق يثيللا ناميلس نب هللا دبع ثيدح نم ةباحصلا ةفرعم يف هدنم نبا هاور

 عمسأ امك هيورأ نأ عيطتسأ ال ءثيدحلا كنم عمسأ ينإ !هّللا لوسر اي :تلق

 الالح اومرحت الو امارح اولحت مل اذإ :لاقف ءافرح صقنن وأ افرح ديزن «كنم

 يمرادلا ىورف «ىنعملاب ةياورلا زاوجب حيرصتلا يأ(1) )٣۲٠١( هلل يضر عقسألا نب ةلثاو نع هريغو
 يبأ نع (177ص) ةيافكلا يف بيطحلا ىورو .مكبسحف هانعم ىلع ثيدحلا مكانثدح اذإ :لاق هنع

 «رفن ةرشع نوكت نأ ىسع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ سلجن انك :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس

 ةشئاع نع اضيأ (۲۷۲ص) بيطخلا ىورو .دحاو ىنعملا نأ ريغ هنايدؤي نانثا اثم امف ءثيدحلا عمسن

 .كلذب سأب ال :تلاقف -دحاو ثيدح ىف اهظافلأ فالتحا نع اهل ليق دقو - اهنع هّللا ىضر
 .طو ج نم ةدايزلا(۲)
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 ءظفللا رضحتسي نمل زوجي امنإ :ليقو «تابك رملا نود «تادرفملا

 ثيدحلا ظفحي ناك نمل زوجي امنإ :ليقو هيف فرصتلا نم نكمتيل
 ىنعملاب هيوري نأ هلف «هنهذ يف امسترم هانعم يقبو ءهظفل يسنف

 .هظفلل ًارضحتسم ناك نم فالخب ءهنم مكحلا ليصحت ةحلصمل

 ىلوألا نأ كش الو ءهمدعو زاوجلاب قلعتي مداقت ام عيمحو

 .انثدح ام اذه الول :لاقف ءنسحلل كلذ ركذف .©)سأب الف ىنعملا متبصأو

 زوجي امنإ :ليقو «تابكر ملا نود «تادرفملا يف زوجي امنإ :ليقو)

 نمل زوجي امنإ :ليقو «هيف فرصتلا نم نكمتيل«ظفللا رضحتسي نمل
 هلف «هنهذ يف امسترم هانعم يقبو «هظفل يسنف ثيدحلا ظفحي ناك

 ناك نم فالحب «هنم مكحلا ليصحت ةحلصمل ىنعملاب هيوري نأ

 همزلف ءامهدحأ نع زجعو ىنعملاو ظفللا لمحت هنأ ينعي (هظفلل ارضحتسم

 رضحتسم ناك نم فالخب ءماكحألل ًامتاك نوكي هكرتب هنأل «رخآلا ءادأ

 ءاهببسب اهيف صحر ىتلا ةلعلا لاوزل «ىنعملاب ةياورلا هل زوجي ال هنإف ظفللا
 نع يكحملا وهوءهظفلب الإ زوجي ال :لوصألاو ثيدحلا لهأ نم موق لاقو

 نبا هاور لب «هبحتسي وأ هط رپ نلمس نيرحتملا نم هريغو ' ”نيريس نبا

 أرما هللا رض” :#4 هلوقل ' ”بيطخلل '' [هوحن] و ءرمع نبا نع يناعمسلا
 لاق .5174555ص ةيافكلا يف بيطخلاو 2٠٠١/7 (5441) ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ(١)

 يف يزوجلا نباو يناقزوجلا هركذ لب ححصي ال برطضم ثيدح” :7 47/7 ثيغملا حتف يف يواخسلا

 .ها “تاعوضوملا

 . 717 4ص ةيافكلا يف بيطخلا هنع هاور “لضفأ ناك اوعمس امك اوثدح ول مهنا امأ” :لاق ثيح(7)

 .“بيطحلل وحنو” ط ىف عقوو .ج نم ةدايزلا(۳)
 «هنم صقني ملو هيف دزي مل ثيدحلا عمس اذإ ناك رمع نبا نأ” 7 88ص ةيافكلا يف بيطخلا ىور( )٤

 .ها ”هنعرصقي ملو هزواجي ملو



۷۰ 

 ىغبني :ضايع ىضاقلا لاق .هيف فرصتلا نود هظافلأب ثيدحلا داريإ

 ١

 ةحاصفلا ىف ةياغ ناك ولو ءرملا نألو ' “هعمس امك هادأف اثيدح انم عمس

 يدؤي امب ملكلا عماوج يتوأ نم ظافلأ نع ريبعتلا ىلإ ضهني ال «ةغالبلاو
 ءءافخلاو ءالجلا يف اهل ايواسم لب ءصقني الو ديزي ال ثيحب «عمحأ اهيناعم

 نكي مل اذإ امب مهضعب هديقو «كلام نع يورم وهو «هريغ ثيدح يف زوجيو

 زاوجلاب قلعتي مدقت ام عيمجو) ملكلا عماوج نم وه الو «هظفلب دبعت امم

 (هيف فرصتلا نود هظافلأب ثيدحلا داريإ ىلوألا نأ كش الو «همدعو

 © .يريس نبا هلاق امك لضفأو ملسأ كلذ نأل ءهريغو "”نسحلا هلاق امك

 ءاريثك ىفوتي -دمحأ هنع هاكح امك يدهم یا ناک كلذلو «هريعو

 لاقو .عراشلا ظافلأب كربتلا نم ّرم املو <" ”ظافلألاب ثدحي نأ بحيو

 «تلصو امك ةياورلا اولقني نأ خايشألا رثكأ هيلع رمتسا يذلا :ضايع ىضاقلا

 ام باب :ملعلا يف )١11050( يذمرتلاو ءيلعلا رشن لضف باب :ملعلا يف (77570) دؤادوبأ هحرخأ(١)

 نأ بحتسي ناك هنأ” نسحلا نع ةلاضف نم كرابملا نع (۲۲۳ص) ةيافكلا يف بيطخلا ىور(؟)

 ةيافكلا يف ةريثك قرط نم هنع ىورم وهف ىنعملاب ةياورلا زاوج امأ “عمس امك ثيدحلا لجرلا ثدحي

 .۹۷ء۱/٦4 ربلا دبع نبال ملعلا نايب عماجو 1174-7177 ص
 :لاق نوع نبا نأ (1//91) ملعلا نايب عماج يف ربلا دبع نباو )۲۷٤( ةيافكلا يف بيطخلا ىور(؟)

 «نيريس نبال كلذ ركذف ءاذكه ةرمو اذكه ةرم ثيدحلاب نوثدحي ىبعشلاو ىعخنلاو نسحلا ناك

 .لضفأ ناك اوعمس امك اوثّدح ول مهنا امأ :لاقف

 .لصألا نم طقس دقو طو ج نم(4)
 ۸/۲ ثيغملا حتف(©)



١7١ 

 .قفوملا هّللاو ءاثيدحو اميدق ةاورلا نم ريثكل عقو امك «نسحي
 جيتحا) ةلقب المعتسم ظفللا ناك نأب (ىنعملا ىفح نإف)

 مساقلا ديبع يبأ باتكك (بيرغلا حرش) يف ةفنصملا بتكلا (ىلإ

 ىلع ةمادق نب نيدلا قفوم خيشلا هبتر دقو «بترم ريغ وهو «مالس نبا

 ["”باب] دس يغبني [' ”ضايع] يضاقلا لاق) ." ”مهبتك يف اهوريغي الو
 امك «نسحي هنأ نظي نمم نسحي ال نم طلستي الكل «ىنعملاب ةياورلا

 :يواخسلا لاق (قفوملا هّللاو < اثيدحو اميدق ةاورلا نم ريثكل عقو
 ^ اعامجإ نوكي نأ زاوجلا داك نكلو

 ىلإ جيتحا «ةلقب المعتسم ظفللا ناك نأب «ىنعملا ىفح نإف)

 نتملا ىف ءاج ام ثيدحلا بيرغ  ([بيرغلا] حرش ىف ةفنصملا بتكلا

 دمحأ مامإلا لئس .ىرحتيو هيف تبثتي نأ بجيو ءامومع ءاملعللو ءاصوصح

 نأ هركأ ىنإف «بيرغلا باحصأ اولس :لاق ءثيدحلا بيرغ نم فرح نع

 نب مساقلا ديبع يبأ باتكك) ` نظلاب يو هّللا لوسر لوق يف ملكتأ 7 MW 5 رو ك

 ىلع ةمادق نب نيدلا قفوم خيشلا هبتر دقو «بترم ريغ وهو «مالس
 54/١. ملعملا لامكإو«١٠۱۸-۷۸٠ ص عاملإلا :رظنا(١)

 .طوج نم (۳) و (۲)
 . 5 :ضايع يضاقلل ملسم دئاوفب ملعملا لامكإ(4)

 7 ثيغملا حتف :رظنا(5)

 .لصألا نم طقس دقو ءطو ج نم(7)

 .؟ 4 هص ثيدحلا مولع(۷)



۷۲ 

 ظفاحلا هب ىنتعا دقو «يورهلا ديبع يبأ باتك هنم عمجأو «فورحلا

 4 ةياهتنا" يف رأل نبا عيمجلا عمح مث «بيت :رتلا نسح “قئافلا”

 ظفللا ناك نإو .هيف ليلق زاوعإ عم الوانت بتكلا لهسأ هباتكو

 ىف ةفنصملا بتكلا ىلإ جيتحا «ةقد هلولدم ىف نكل «ةرثكب المعتسم

 نم ةمئألا رثكأ دقو ءاهنم (لكشملا نايبو) رابخألا ىناعم حرش

 .مهريغو ربلا دبع نباو يباطخلاو يواحطلاك كلذ يف فيناصتلا

 ةرنك وأ مسا نم متوعن رثكت دق يوارلا نأ امهدحأ ءنارمأ (اهبیس)و

 ظفاحلا هب ىنتعا دقو «يورهلا ديبع يبأ باتك هنم عمجأو ءفورحلا

 4“ هلا" ىف رب نب ةيمجلا عمج مث «بيترتلا نسح “¢ یئافلا” همسأ

 :ىيشلا هزوعأ :لاقي ' ([هيف] ليلق زاوعإ عم الوانت بتكلا لهسأ هباتكو

 ىف نكل «ةرثكب المعتسم ظفللا ناك نإو) هيلع ردقي ملف هيلإ جاتحا

 نايبو رابخألا يناعم حرش يف ةفنصملا بتكلا ىلإ جيتحا «ةقد هلولدم

 ىواحطلاك كلذ ىف فيناصتلا نم ةمئألا رثكأ دقو ءاهنم لكشملا

 .(مهريغو ربلا دبع نباو يباطحخلاو

 سنا

 .ج نم هانتبثأو .طو لصألا نم طقس(١)



 7 ١

 ريغب رك ذيفإ) ءاهنم عيشب رهتشيف ءبسن وأ ةفرح وأ ةفص وأ بقل وأ

 .هلاحب لهجلا لصحيف «رحخآ هنأ نظيف «ضارغألا نم (ضرغل هب رهتشاام
 ءقيرفتلاو عمجلا ماهوأل (حِضوملا) عونلا اذه يف يأ (هيف اوفنصو)

 :لاقف هدج ىلإ مهضعب هبسن «يبلكلا رشب نب بئاسلا نب دمحم

 مهضعب هانك و «'بئاسلا نب دامح“ مهضعب هامسو “رشب نب دمحم”

 هنأ نظي راصف «“ماشه بأ” مهضعبو «“ديعس ابأ” مهضعب و “ أا ابا”

 اعيش فرعي ال هيف رمألا ةقيقح فرعي ال نمو ءدحاو وهو ةعامج

 وأ بقل وأ ةينك وأ مسا نم هتوعن رثكي دق يوارلا نأ امهدحأ «نارمأ

 رك ذيف ءاهنم ئيشب رهتشيف) هليصفت ئيجيسو (بسن وأ ةفرح وأ ةفص
 (ضارغألا نم ضرغل) سيلدتلا هنع جرخيف «هب ملعي امم (هب رهتشا ام ريغب
 .هلاحب لهجلا لصحيف «رخآ هنأ نظف) الثم هنع ثيدحلل ارثكم هنوكك

 عمجلا ماهوأل حضوملا” هامس اريبك اباتك هيف فنصو (بيطخلا هيف داحأ

 حاضيإ” هامس اعفان اباتك هيف فنصو (ىنغلا دبع هيلإ هقبسو) “قيرفتلاو
 عاد 0 1

 رشب نب بئاسلا نب دمحم :هتلغمأ نمو . ىروصلا من) “لاكشإلا

 هامس و «“رشب نب دمحم” :لاقف«هدحج ىلإ مهصعب هبسنف ءىبلكلا

 مهضعب و “رضنلا اب” مهضعب هانكو «“يئاسلا نب دامح” مهضعب

 ءلحاو وهو ةعامج+ هنأ نظي راصف «“ماشه اب مهضعبو «“دیعس اي”

 ٠٤۲/۸. باسنألا ىف ىناعمسلا هلاق .ماشلا لحاس دالب نم ةريبك ةدلب ءروص ىلإ ةبسن



١ 

 ءثيدحلا نم (القم نوكي دق) يوارلا نأ :يناثلا رمألا (و) .كلذ نم

 هنع وري مل نم وهو (نادحولا هيف اوفنص) دق (و «هنع ذحألا رثكي الف)

 ءامهريغو نايفس نب نسحلاو ملسم هعمج نممو .ىمس ولو دحاو الإ

 ينربخأ :هلوقك «هنع يوارلا نم (اراصتخا) يوارلا (ىمسي ال وأ)
 ةفرعم ىلع لدتسيو .نالف نبا وأ مهضعب وأ لحر وأ خيش وأ نالف

 .تامهبملا هيف) اوفنص (و) «ىمسم رخا قيرط نم هدوروب مهبملا مسا

 :يناثلا رمألاو .كلذ نم ائيش فرعي ال هيفرمألا ةقيقح فرعي مل نمو

 نع (هنع ذحألا رثكي الف ءثيدحلا نم القم نوكي دق يوارلا نأ

 يأ (وهوءنادحولا) «عونلا اذه يف ' [يأ] (هيف اوفنص دقو) يوارل

 مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم (دحاو الإ هنع وري مل نم) ”لقملا
 تادرفنملا باتك”ب ىمسملا هباتك يف (ملسم هعمج نممو «ئمسي ولو)

 (.امهريغو نايفس نب نسحلاو) “نادحولاو

 «مهبملازب
 ينربخأ :هلوقك «هنع يوارلا نم اراصتحا ىوارلا ىمسي ال وأ)

 يبأ نب ميهاربإ :هلاثمو (نالف نبا وأ مهضعب وأ لحجر وأ خيش وأ نالف
 "".ةحوتفملا ةمحعملاب فيرغلا وه لجرلاف «ةلئاو نع لجر نع ةلبع
 ءىمسم رخآ قيرط نم هدوروب مهبملا مسا ةفرعم ىلع لدتسيو)
 نم انتم وأ ادانسإ ثيدحلا ىف مهبأ دق نم وهو (“تامهبملا” هيف اوفنصو

ولا ىنعأ عونلا اذه يأ (وهو)” :ط يه( ۲)
 .“لقملا يأ” هيف سيلو ا وري مل نم) نادح

 .تامهبملا باب ۷۳ ٠ ص بيذهتلا بيرقت :رظنا(۳)



١ 

 ةلادع ربخلا لوبق طرش نأل ءمسي مل ام (مهبملا) ثيدح (لبقي الو

 ةقثلا ينربخأ : هنع يوارلا لوقي ناك (ليدعتلا ظفلب مهبأ ولو) هربح

 يف (حصألا ىلع) اذهو «هريغ دنع احورجم «هدنع ةقث نوكي دق هنأل

 اذهل هب امزاج لدعلا هلسرأ ولو لسرملا لبقي مل ةتكنلا هذهلو .ةلئسملا

 ءلصألا فالح حرجلا اذإ ءرهاظلاب اكسمت لبقي :ليقو «هنيعب لامتحالا

 :هبهذم ىف هقفاوي نم قح يف كلذ أزحأ املاع لئاقلا ناك نإ :ليقو

 باتكو ءظافحلا نم دحاو ريغ هيف فلأ «ليلج نف وهو .ءاسنلاو ' [لاحرلا]

 ام مهبملا ثيدح لبقي الو) هيف فنصم عمحأ لاوكشب نب مساقلا يبأ

 ظفلب مهبأ ولو هربخ لبقي ال اذكو ؟هتلادع) فرعي (فيكف هنيع

 ءهدنع ةقث نوكي دق هنأل «ةقثلا ىنربحأ :يوارلا لوقي نأك «ليدعتلا

 مل ةتكنلا هذهلو .ةلئسملا يف حصألا ىلع اذهو «هريغ دنع احورجم

 "هنيعب] لامتحالا اذهل «هب امزاج لدعلا هلسرأ ولو لسرملا لبقي

 يأ (املاع لئاقلا ناك نإ :ليقو) لصألا وه ةلادعلاو (لصألا فالح

 هقفاوي نم قح ىف كلذ أزجأ) هنالعفي ام اريثك و «ىعفاشلاو كلامك ءادهتجم

 .طو ج نم تبثملاو ءلحرلا :لصألا يف(١)
 نونظلا فشك) .“ةدنسملا ثيداحألا نوتم ىف ةعقاولا «ةمهبملا ءامسألا ضماوغ” هباتك مساو(۲)

60 

 .طو ج نم(۳)



 ١ ا/ 5ك

 (نيعلا لوهجم) وه (ف «هنع) ةياورلاب (دحاو) وار (درفناو) «يوارلا

 ىلع هدنع ةجحلا مايق هباحصأل ركذي لب ءهريغ ىلع ربخلاب اجاجتحا كلذ
8 1 )1( . . 

 يف يعفارلا هحجرو « نيمرحلا مامإ هراتخاو .هنع ىور نم فرع دقو ءمكحلا

 .(قفوملا هّللاو ءثيدحلا مولع ثحابم نم سيل اذهو) دن | حرش

 4 نيعلا لوهجم#
 لوهجم وهف هنع ةياورلاب دحاو وار درفناو «ىوارلا يمس نإف)

 «ءاملعلا هفرعي مل نم لك وه :بيطخلا لاقو «ربلا دبع نبا فرع اذهب (نيعلا

 نأب حالصلا نبا هيلع ضرتعاو  دحاو وار ةهج نم الإ هثيدح فرعي ملو

 «مزاح يبأ نب سيق ريغ هنع اجرخي ملو «سادرم نع اجرح دق ًاملسمو يراخبلا

 نم هجورخ ىلع ٌلدف « ةملس يبا ريغ هنع وري ملو بعك نب ةعيبر نع اجرخخو

 مهلك ةباحصلاو «نايباحص ةعيبرو  سادرم نأب بيحأو !دحاو ةياورب ةلاهجلا

 مدع ةلاهجلا يف طرش بيطخلا نأب وا «مهنايعأب لهجلا رضي الف ءلودع

 راتخا فنصملا لعلو .2”[ملعلا] لهأ دنع ناروهشم ناذهو «ءاملعلا ةفرعم

 .عفادلا ىلإ جاتحي ىتح «لاكشإلا هيف مهوتي ال هنأ امل ءربلا دبع نبا فيرعت

 55/١-510. نيمرحلا مامإل “هقفلا لوصأ ىف ناهربلا” :رظنا(١)

 1 < ص ةيافكلا(١)

 يراخبلا جرحأ” ١١: ۲ص لاق امنإ حالصلا نبا نأ عم «حالصلا نبا نع القت فنصملا لاق اذك(")
 ءائيش ملسم هل جرخي مل اسادرم نإف «عقاولا وه اذهو .“ةعيبر ثيدح ملسم جرحأو ...... سادرم ثيدح

 .الصأ يراخبلا هثيدح جرخعي مل ةعيبرو

 .خسنلا عيمج يفاذك )٤(

 .ج نم(5)

 .“املعلا” :لصألا يف(5)



YY 

 درفنا نماذك و «حصألا ىلع هنع درفنا نم ريغ هقثوي نأ الإ مهبملاك

 قثوي ملو ادعاصف نانثا) هنع ی ور نإ (وأ) .كلذل الهأتم ناك اذإ هنع

 ةعامج هتياور لبق دقو (روتسملا وهو ءلاحلا لوهجم) وه (ف

 نم ريغ هقثوي نأ الإ) مهبملا ثيدحك هنيدح لبقي ال يأ (مهبملاك)
 ىلع) هنع درفنا نم ريغ ليدعتلاو حرجلا ةمئأ نم دحأ هيكزي يأ (هنع درفنا
 يأ (كلذل الهأتم ناك اذإ هنع درفنا نم) هاكز اذإ (اذكو ءحصألا

 ءناطق نب نسحلا يبأ راتخم وهو «ةلاهجلا مسا نع جرخي ٍذئتيحف «ةيكزتلل

 لبقي ال هنأ مهريغو ثيدحلا لهأ نم ءاملعلا رثكأ هيلع يذلا حيحصلاو

 نع الإ يوري ال هنع ةياورلاب درفنملا ناك نإ :ليقو ءاقلطم لبقي :ليقو ءاقلطم

 يف اروهشم ناك نإ :ليقو ءالف الإو «لبُق ديعس نب ییحیو يدهم نباك لدع

 .هثيدح لبقيو «ةلاهجلا مسا نع جرحي ةدجنلاو دهزلاك ملعلا ريغ

 4 لاحلا لوهجم#»
 (لاحلا لوهجم وهف قثوي ملو ادعاصف نانثا هنع ىور نإو)

 لوهجم ىقبي هب قثوي مل ام هنأ الإ «نينثا ةياورب تعفترا نيعلا ةلاهج نأل

 ىمسو «لاحلا لوهجم يّمسق هيف جردأ هنأ رهاظلاو (روتسملا وهو) لاحلا

 اروتسم ريخألا ىمس هريغو حالصلا نبا ناك نإو ءاروتسم امهنم الك

 ءةنطابلاو ةرهاظلا ةلادعلا لوهجم امهو ءامهنم لك يف رتسلا دوجول

 [رمألا] سفن يف ام ةنطابلاب دارملاو .ةرهاظلا نود ةنطابلا ةلادعلا لوهجمو

 ٠١١. ص ثيدحلا مولع :رظنا(١١)

 .طو ج نم حيحصتلاو “الا” لصألا يف عقو(۲)



۷۸ 

 هوحنو روتسملا ةياور نأ قيقحتلاو ءروهمجلا اهّدر و «ديق ريغب

 لب ءاهلوبقب الو اهدرب لوقلا قلطي ال لامتحالا هيفامم

 لاحلا رهاظ نم ملعي ام ةرهاظلابو ءنيكزملا لاوقأ ىلإ اهيف عجرت يتلا يهو

 نبا هراتخاو (ديق ريغب) هه ةفينحوبأ مهنم (ةعامج هتياور لبق دقو)

 مهلاوحأ يف سانلاو :لاق ءحرجلا ' ”[هيف] فرعي ال نم هدنع لدعلا ذإ «نابح

 سانلا فلكي ملو «حدقلا بجوي ام مهنم نيبتي ىتح «ةلادعلاو حالصلا ىلع

 نسح ىلع ينبم رابخألا نألو .”رهاظال مكحلا اوفلك امنإو «مهنع باغ ام

 ءنطابلا يف ةلادعلا ةفرعم هيلع رذعتي نم دنع -ابلاغ يأ- نوكي هنألو ءنظلا

 دنع نوكت اهنإف ءةداهشلا فالحب ءرهاظلا ىف كلذ ةفرعم ىلع اهيف رصتقاف

 لاق .نطابلاو رهاظلا يف ةلادعلا اهيف ربتعاف «مهيلع كلذ رذعتي الو ءماكحلا

 ثيدحلا بتك نم ريثك يف يأرلا اذه ىلع لمعلا نوكي نأ هبشي :حالصلا نبا

 ةربخلا ترذعتو «مهب دهعلا مداقت نيذلا ةاورلا نم دحاو ريغ يف ةروهشملا

 ردص يف ه# ةفينحوبأ لبق امنإ :ليق ."””مهرهاظب ىفتكاف مهب ةنطابلا

 ةيكرتلا نم دب الف مويلا امأف «ةلادعلا سانلا ىلع بلاغلا ناك ثيح ءمالسإلا

 (روهمجلا اهدرو) دمحمو فسوي وبأ هابحاص لاق هبو «قسفلا ةبلغل

 الف ءلوبقلا نم قسفلا عنم ىلع عامحإلل روتسملا ةياور لبقي ال اهنإ :اولاقو

 وأ نايوارلا ناك نإ :ليقو ءانع بيغم كلذو ءالدع هنوكو «همدع نظ نم دب

 ةياور نأ قيقحتلاو) .الف الإو ءلبق لدع ريغ هنع يوري ال نم هنع ةاورلا

 .ج نم ةدايزلا(١)
 . ١17/1١ نابح نبال تاقثلا باتك(؟)

 . ١ ٠ ص ثيدحلا مولع(۳)



 لوق هوحنو «نيمرحلا مامإ هب مزج امك «هلاح ةنابتسا ىلإ ةفوقوم ىه

 نم عساتلا ببسلا يهو (ةعدبلا مث).رسفم ريغ حرج نميف حالصلا نبا
 ام دقتعي نأك (رفكمب) نوكت نأ (امإ) يهو «يوارلا يف نعطلا بابسأ

 :ليقو (روهمجلا اهبحاص لبقي ال لوألاف ءقسفمب) وأ رفكلا مزلتسي

 هتلاقم ةرصنل بذكلا لح دقتعي ال ناك نإ :ليقو ءاقلطم لبقي

 ءاهلوبقب ال و اهدرب لوقلا قلطي ال لامتحالا هيف امم هوحنو روتسملا

 فقولاب يأ (هب مزج امك «هلاح ةنابتسا ىلإ ةفوقوم يه) : هيف لاقي (لب
 ء ا 0 هما

 (رسفم ريغ حرج نميف حالصلا نبا لوق هوحنو « نيمرحلا مامإ)
 تنأو «هوحن وأ “فيعض نالف” درجم ىلع هيف رصتقا لب «هببس ركذي مل يأ

 امم اذهو «بلاغلا نظلا ىلع ال «نيقيلا ىلع ىنبي اميف نوكي امنإ اذه نأب ريبح

 .رم امك نظلا ىلع ىنبي

 «ةعدبلا)
 «يوارلا يف نعطلا بابسأ نم عساتلا ببسلا ىهو «ةعدبلا مث)

 قفتا امم ءاوس (رفكلا مزلتسي ام دقتعي نأك ءرفكمب نوكي نأ امإ ىهو

 ءروهمجلا اهبحاص لبقي ال لوألاف ءقسفمب وأ) نآرقلا قلخب لوقلاك

 هيلإ راص يذلا” )115/١(: ًالوأ نيمرحلا مامإ لاق 515/١. نيمرحلا مامإل “ناهربلا” :رظنا(١)

 :(115/1) ريسيب هدعب لاق مث .“اندنع هب عوطقملا وهو ءهتياور لبقت ال هنأ نييلوصألا نم نوربتعملا
 لدعلا ةياور نإ :لاقي لب ءاهلوبق الو ءروتسملا ةياور در قلطن ال نأ ةلئسملا هذه يف هرثوأ ىذلاو”

 .هأ “هلاح ةنابتسأ ىلإ ةفوقوم روتسملا ةياورو «ةدودرم قسافلا ةياورو «ةلوبقم

 .۹۸ص ثيدحلا مولع رظنا(۲)



۸۰ 

 نأ يعدت ةفئاط لك نأل «ةعدبب رفكم لك دري ال هنأ قيقحتلاو «لبق

 ىلع كلذ ذأ ولف ءاهيفلاخم رفكيف غلابت دقو «ةعدتبم اهيفلاخم

 هتياور درت يذلا نأ دمتعملاف «فئاوطلا عيمج ريفكت مزلتسال قالطإلا

 نم اذك و «ةرورضلاب نيدلا نم امولعم «عرشلا نم ارتاوتم ارمأ ركنأ نم

 هطبض كلذ ىلإ مضناو «ةفصلا هذهب نكي مل نم امأف ء«هسكع دقتعا

 هتلاقم ةرصنل بذكلا لح دقتعي ال ناك نإ :ليقو ءاقلطم لبقي :ليقو

 "”يوونلا فالخلا مدعب حّرصو « افالح هيف حالصلا نبا كحي مل (لبُق

 "" نيملكتملاو لقنلا لهأ نم ةعامج نع فالخلا يكحي بيطخلاو «هريغو

 نأل ءةعدبب رفكم لك درت ال هنأ) ' ”ديعلا قيقد نبا هلاق يذلا (قيقحتلاو)

 ولف ءاهيفلاخم رفكيف غلابي دقو «ةعدتبم اهيفلاخم نأ يعدي ةفئاط لك

 نأب ريبخ تنأو (فئاوطلا عيمج ريفكت مزلتسال قالطإلا ىلع كلذ ذحأ

 مزلي الف «فلاخملا دنع ال ءةرفكملا ةعدبلا نم رمألا سفن ىف وه ام ربتعملا

 ركنأ نم هتياور دري يذلا نأ دمتعملاف) هتياور در الو قحلا لهأ ريفكت

 هنوك ملعي امم يأ (ةرورضلاب نيدلا نم امولعم عرشلا نم ارتاوتم ارمأ

 ال جحلاو سمحلا تاولصلاك «نيدلا نم هنوكب هراهتشال «ةرورض نيدلا نم

 فتكي مل (نم اذك و) مالكلا ملع ىف ررقت امك «لقعلا ةهيدبب ملعي امم هنأ

 مضناو «ةفصلا هذهب نكي مل نم امأف «هسكع دقتعا) لب راكنإلا درجمب

 ١١ 7”ص ثيدحلا مولع :رظنا(١١

 .؟7 5/١ بيرقتلا يف(۲)

 1١5٠١ ص ةيافكلا(۳)

 . ١ ۸ص ديعلا قيقد نبال حارتقالا :رظنا(٤)



۸۱ 

 ال نم وهو (يناثلاو) .هلوبق نم عنام الف «هاوقتو هعرو عم هيوري امل
 دري :ليقف «هذرو هلوبق يف اضيأ فلتحا دقو ءالصأ ريفكتلا هتعدب يضتقي

 هرمأل اجيورت هنع ةياورلا يف نأ هب للع ام رثكأو ءديعب وهو اقلطم

 هکر اشي ئیش عدتبم نع ىوري ال نأ يغبنيف اذه ىلعو «هرک ذب اهيونتو

 «مدقت امك بذكلا لح دقتعا نإ الإ اقلطم لبقي ليقو «ع دتبم ريغ هيف

 .هلوبق نم عنام الف «هاوقتو هعرو عم هيوري امل هطبض كلذ ىلإ
 ىف اضيأ فلتحا دقو ءالصأ ريفكتلا هتعدب ىضتقي ال نم وهو :ىناثلاو

 نع ىكحم لوقلا اذهو ءال مأ اهيلإ اعد (اقلطم دري :ليقف «هّدرو هلوبق

 لوأتملا هب قحليف «ليوأت ريغب قسافلا در ىلع اوقفتاو «قساف هنأل «هريغو كلام

 هنع ةياورلا ىف نأ هب للع ام رثكأو «ديعب وهو) ليواتلا هعفني ال ذإ

 نع ىوري ال نأ ىغبنيف اذه ىلعو ءهركذب اهيونتو هرمأل اجيورت
 دعابم ديعب وهو :حالصلا نبا لاق (ع دتبم ريغ هيف هکر اشي عيش ع دتبم

 2ع

 ريغ [ةعدتبملا] نع ةياورلاب ةحفاط مهبتك نإف ءثيدحلا ةمئأ نم عئاشلل

 ليقو) "”لوصألاو دهاوشلا يف مهثيداحأ نم ريثك نيحيحصلا يفو ءةاعدلا

 نع هزجحي ةياورلا دمتعم وه يذلا هتجهل قدصو هنيدت نأل (اقلطم لبقي

 وهو «لبقي ال ٍذئتيحف (مدقت امك بذكلا لح دقتعا نإ الإ) بذكلا

 ىلإ لوقلا اذه “مهضعب ازعو «ةياورلا لوبق يفاني بذكلا لح نأل «رهاظ

 .حالصلا نبا ةمدقمو ط نم تبثملاو “ةعدتبم” :لصألا يف(١)

 . ٠١٤ ص ثيدحلا مولع( ۲)

 ظفاحلا مهضعبب -حالصلا نبا يأ- فنصملا دارأ” ١: 57 ص حاضيإلاو دييقتلا يف يقارعلا لاق(۳)

 . ١٠١ ص ةيافكلا رظناو .ها “ةيافكلا يف ىعفاشلل هازع هنإف ءبيطخلا ركبابأ



 م١

 هلمحي دق هتعدب نييزت نأل (هتعدب ىلإ ةيعاد نكي مل نم لبقي):ليقو

 نم ةيعادلا ريغ لوبق ىلع قافتالا ىعداف «نابح نبا برغأو .(حصألا

 يوقي ام ىور نإ الإ) «ةيعادلا ريغ لوبق ىلع رثكألا «معن «ليصفت ريغ

 ةداهشلا نوري مهنأل «ةيباطخلا الإ ءاوهألا لهأ ةداهش لبقأ :هلوقل «ىعفاشلا

 هتبغر (نأل «هتعدب ىلإ ةيعاد نكي مل نم لبقي :ليقو) '"”مهيقفاومل روزب
 تاياورلا فيرحت ىلع هلمحي دق هتعدب نييزت) و هاوهل سانلا عابتا يف

 : )0 هال وا" ف ا س ا م
 اذهو) ' مصيو ىمعي ئيشلا كبحف (هبهذم هيضتقي ام ىلع اهتيوستو
 هالو ر بهاذملا لدعأ بهذملا اذهو :حالصلا نبا لاق (حصألا یف

 ىلع قافتالا ىعداف«نابح نبا برغأو) “ءاملعلا نم رثكألا لوق وهو

  يوقي ال امو هتعدب يوقي ام نيب (ليصفت ريغ نم ةيعادلا ريغ لوبق

 :©”هتاقث نم ىعبضلا ناميلس نب رفعج ةمحرت ىف تاقثلا خيرات ىف لاق ثيح

 هيف ناك اذإ نقتملا قودصلا نأ ىف فالح انتمئأ نم ثيدحلا لهأ نيب سيل

 ىبأ نع كلذ وحن ىكحيو” (77١ص) هنم رخخآ عضوم ىف بيطخلا لاقو ١١. ص ةيافكلا(١)

 .برعلا مالك يف ةرئاسلا لاثمألا نم اذهو .هيواسم عامس نع مصأو «هبويع نع ئمعأ كلعجي ىأ(۲)

 ىدهلا ىف باب :بدألا ىف (2110) دؤادوبأ هجرحأ ءاعوفرم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقو

 “لاثمألا باتك” يف مالس نب مساقلا ديبعوبأ هركذ دقو .هنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثيدح نم
 775/١. “لاثمألا عمجم” ىف يناديملا لضفلاوبأو 2774 ص

 1 ١٠١ 5 ص ثيدحلا مولع (۳)

 )٤( ص ثيدحلا مولع ٠١7.
 ."هتعدب ىوقي الام” ج يف(ه)

 771/1١ ثيغملا حتف يف ةدوجوم يهو ءانه اهيلإ ةجاح ال ءمالكلا يف ةدئاز “هتاقث نم” ةرابعلا هذه(7)

 .هيلع لاكشإ الف ”تاقثلا خيرات يف” هيف سيل نكلو



۸۲ 

 قحسإوبأ ظفاحلا (حّرص هبو «راتخملا) بهذملا (ىلع دريف «هتعدب

 هباتك يف (يئاسنلا)و دؤاد يبأ (خيش يناحزوجلا) بوقعي نب ميهاربإ
 يأ- قحلا نع غئاز مهنمو :ةاورلا فصو يف لاقف “لاحرلا ةفرعم”

 «هثيدح نم ذخوي نأ الإ ةليح هيف سيلف «ةجهللا قداص -ةنسلا نع

 نأل ءهجتم هلاق امو .ىهتنا .هتعدب هب ٌوَقُي مل اذإ ءاركنم نوكي الام

 يورملا رهاظ ناك اذإ اميف ةدراو ةيعادلا ثيدح دري اهب ىتلا ةلعلا

 طقس اهيلإ اعد اذإف ءزئاج هرابخأب جاجتحالا نأ اهيلإ وعدي نكي ملو ءةعدب

 يف احيرص -همالك يأ- سيلو :يواخسلا لاق «'”هرابخأب جاجتحالا

 ريغ لوبق ىلع رثكألا «معن) ' ةيعفاشلا صوصخب الو «"'اقلطم قافتالا
 ءراتخملا بهذملا ىلع دريف «هتعدب ىوقي ام يوري نأ الإ «ةيعادلا

 يبأ خيش يناحزوجلا بوقعي نب ميهاربإ قحسإوبأ ظفاحلا حّرص هبو

 :ةاورلا فصو يف لاقف ' «لاحرلا ةفرعم” هباتك يف يئاسنلاو دؤاد
 ءاهلهأ نع جراح (ةنسلا نع) لئام ع دقبم] (يأ قحلا نع عئاز مهنمف

 (ةليح) هعفد ىف يأ (هيف سيلف) مالكلا يأ (ةجهللا قداص) لداع هنأ الإ

 مل اذإ ءاركنم نوكي الام «هثيدح نم ذحوي) هنأ يأ (نأ الإ) ةردق يأ

 هلاق امو) .ىوهلا ةبلغ هيلع نمأن ال انأل ءالف هب يوقي اذإ امأ (هتعدب وقي

 رهاظ ناك اذإ اميف ةدراو ةيعادلا ثيدح دري اهب ىتلا ةلعلا نأل «هجتم

 5٠/5 516١ ١. نابح نبال تاقثلا باتك(١)

 .“اقلطم ال” :ثيغملا حتف يف(۲)

 771/١. ثيغملا حتف(۳)

 .57 ص “لاحرلا لاوحأ” مساب عوبطملا(4)
 .ط نم حيحصتلا و “ىدتبم” :لصألا ىف(5)



A 

 ءوس مث) .ملعأ هّللاو .ةيعاد نكي مل ولو عدتبملا بهذم قفاوي

 مل نم هب دارملاو «نعطلا بابسأ نم رشاعلا ببسلا وهو (ظفحلا
 ناك نإ) :نيمسق ىلع وهو .هئطخ بناح ىلع هتباصإ بناج ححري

 لهأ ضعب (يأر ىلع ذاشلا) وه (ف) هتالاح عيمج يف ىوارلل (امزال
 ؛هربكل امإ ىوارلا ىلع (ًائراط) ظفحلا ءوس ناك نإ (وأ) «ثيدحلا
 ءاهدمتعي ناك نأب اهمدع وأ «هبتك قارتحال وأ ءهرصب باهذل وأ

 نأ هيف مكحلاو (طلتخملا) وه اذه (ف) ءءاسف هظفح ىلإ عحرف

 .(ملعأ هّللاو .ةيعاد نكي مل ولو ؛عدتبملا بهذم قفاوي يورملا

 4 ظفحلا ءوسإلل

 هب دارملاو «نعطلا بابسأ نم رشاعلا ببسلا وهو ءظفحلا ءوس مث)

 ىذاتسأ هيلع ضرتعاو (هئطخخ بناج ىلع هتباصإ بناج حجري مل نم

 ةرابع ىهو” :لامحإلا ىف ًالوأ لاق هنأب -هيلع هللا ةمحر- تاكربلاوبأ انالوم

 ةظفل نوكي نأ الإ «عفادت هيمالك نيبف “هتباصإ نم لقأ هطلغ نوكي نمع

 ضعب ينربخأ مث :لاق «ملقلا نم ةلز وأ خسانلا نم افيحصت عقو انه “مل”

 ءخسانلا نم اطلغ “مل” ةظفل عقو :لاقف ءهنع يواخسلا لأس هنأ يناوخإ

 نإ :نيمسق ىلع وهو) .“مل” ةظفل هيف سيلو «هدنع نم ةخسن جرحأو
 لهأ ضعب يأر ىلع ذاشلا وهف هتالاح عيمج يف يوارلل امزال ناك

 وأ «هربكل امإ ىوارلا ىلع ايراط ظفحلا ءوس ناك نإ وأ «ثيدحلا

 ىلإ عجرف اهدقفت نأب اهمدع وأ «هبتك قارتحال وأ «هرصب باهذل

 ماظتنا مدعو لقعلا داسف هتقيقحو (طلتخملا وه اذهف ءءاسف هظفح



۸٥ 

 «هيف فقوت زيمتي مل اذإو «لبق زيمت اذإ طالتحالا لبق هب ثّدحام

 .هنع نيذخآلا رابتعاب كلذ فرعي امنإو .هيف رمألا هبتشا نم اذكو

 "”[توم] نم ضرع وأ «ضرم ' [وأ] ررض وأ «قرخب امإ ""علاعفألاو] لاوقألا

 اهقارتحا وأ ءةعيهل نباك هبتك باهذ وأ ءيىدوعسملاك لام ةقرسو «نبا

 عم هب ىنتعا ادحأ ملعأ ال مهم زيزع نف اذه :حالصلا نبا لاق .نقلملا نباك

 ظفاحلا اباتك نيطلتخملل درفأو :يواححسلا لاق .ىهتنا دج كلذب اقيقح هنوك

 نبا هيلع فقي ملو “ديفتسملا ةفحت” هفينصت ىف هركذ امبسح ىمزاحلا ركبوبأ

 نأ هيف مكحلاو) ””هريغ نم لوبقملا رّيمت مهطبض ةدئافو :لاقو ."”حالصلا

 اذإو «لبق) طالتحالا لبق هنأ ملعو (زيمت اذإ طالتحالا لبق هب ثّدح ام

 لبق ثّدحأ ردي ملف (هيف رمألا هبتشا نم اذكو ءهيف فقوت زيمتي مل

 نيذحألا رابتعاب كلذ فرعي امنإو) هيف فقوت '”؟[هدعب] وأ طالتحالا

 نم مهنمو «هدعب عمس نم مهنمو ءطقف طالتخالا لبق عمس نم مهنمف (هنع

 امك ءهلبق وأ طلتخا ام دعب ىعامس :لاق نأب زيمتلا عم نيتلاحلا [يف] عمس

 ° ””همدعو ىليلخلا هلاق

 نب ريرج طالتخالا دعب هنم عمس نممو «يروثلا نايفسو ةبعش طالتحالا لبق

 هنم عمس نممو «ءاطع هرمع رخآ يف طلتخا نممف «

 .ط نم هانححصو “لاعف” لصألا يف عقو(١)

 .ط نم )٤( و (۳) و (۲)
 ظ . ٠١۲ ص ثيدحلا مولع(ه)

 ۳٠۹/۳. ثيغملا حتف(7)

 .715/79 ثيغملا حتف(۷)

 .ط نم تبثملاو “دعب” :لصألا يف(۸)

 ..ط نم(8)
 .078ص يراقلا حرش ىف امك *هريغو“ باوصلا لعلو هلبق امب هطابترا يل رهظي ملو .نيتخسنلا يف اذك(١٠)



۸٦ 

 ءهنود ال «هلثم وأ هقوف نوكي نأك (ربتعمب ظفحلا ئيسلا عبوت ىتمو)

 (لسرملا) دانسإلاو (روتسملا) و زيمتي مل يذلا طلتخملا (اذكو)
 ءانسح مهثيدح راص) هنم فوذحملا فرعي مل اذإ (سلدملا) اذكو

 «عباتملاو عباتملا نم (عومجملا) رابتعا (ب) كلذب هفصو لب (هتاذل ال

 ىلع باوص ريغ وأ اباوص هتياور نوك لامتحاب مهنم دحاو لك نأل
 دحأ حجر ءمهدحأل ةقفاوم ةياور نيربتعملا نم ت ءاج اذإف ءءاوس دح

 ثيدحلا نأ ىلع كلذ لدو «نيروكذملا نيلامتحالا نم نيبناجلا

 .ملعأ هّللاو «لوبقلا ةجرد ىلإ فقوتلا ةجرد نم ىقتراف ءظوفحم
 امبرو «هتاذل نسحلا ةبتر نع طحنم وهف لوبقلا ةجرد ىلإ هئاقترا عمو

 نتملاب قلعتي ام ىضقنا دقو .هيلع نسحلا مسا قالطإ نع مهضعب فقوت

 .هنع هثيدحب جتحي ملو «ةناوعوبأ اعم نيتلاحلا يف هنم عمس نممو «ديمحلا دبع

 ال ءهلثم وأ هقوف نوكي نأك ربتعمب ظفحلا ئيسلا عبوت ىتمو)

 دانسإلاو روتسملاو) هب ثّدح ام (زيمتي مل يذلا طلتخملا اذك و «هنود

 مهثيدح راص «هنم فوذحملا فرعي مل اذإ سلدملا اذكو ءلسرملا

 «عباتملاو عباتملا نم عومجملا رابتعاب كلذب هفصو لب «هتاذل ال ءانسح

 دح ىلع باوص ريغ وأ اباوص هتياور نوك لمتحا مهنم دحاو لك نأل
 دحأ حجر مهدحأل ةقفاوم ةياور نيربتعملا نم ت ءاح اذإف «ءاوس

 ثيدحلا نأ ىلع كلذ لدو «نيروكذملا نيلامتحالا نم نيبناجلا

 .ملعأ هّللاو «لوبقلا ةحرد ىلإ فقوتلا ةحرد نم ىقتراف ءهظوفحم

 «هتاذل نسحلا ةبتر نع طحنم وهف لوبقلا ةحرد ىلإ هئاقترا عمو



۸۷ 

 ىلإ ةلصوملا قيرطلا وهو (دانسإلا مث) .درلاو لوبقلا ثيح نم
 نأ امإ وهو «مالكلا نم دانسإلا هيلإ يهتني ام ةياغ وه نتملاو «نتملا

 نأ (امكح وأ احيرصت) امإ هظفلت يضتقيو 5 (يبنلا ىلإ ىهتني)

 .(هريرقت) نم (وأ هلعف) نم (وأ)35 (هلوق نم) دانسإلا كلذب لوقنملا

 قالطإ نم مزلي ذإ (هيلع نسحلا مسا قالطإ نع مهضعب فقوت امبرو
 يف ةراشإلا عقو اذهلو «فالخلا لحم يهو «ءاهقفلا دنع هب جاجتحالا مسالا

 هنع لقن اذك !ركذتف ءرصحلا مهوت ةرابعب هب جتحملا هنأ ىلإ يتاذلا نسحلا

 (درلاو لوبقلا ثيح نم نتملاب قلعتي ام ىضقنا دقو) «ئلاعت هللا همحر

 :امهريغو يباحصلاو 85 ىبنلا ىلإ ىهتني ثيح نم دانسإلاب قلعتي ام اذهو

 #عوفرملاو»
 ةياغ وه نتملاو «نتملا ىلإ ةلصوملا قيرطلا وهو دانسإلا مث)

 وأ يباحصلا وأ يؤ لوسرلا مالك ءاوس (مالكلا نم دانسإلا هيلإ ىهتني ام

 ءلوسرلا لوق انوكي مل نإو امهنأل «هريرقتو لوسرلا لعف هيف لديو «هدعب نم

 نأ امإ وهو) ' رودلا نم مالكلا يف ام ىفخي الو «يباحصلا لوق امهنكل

 امكح وأ احيرصت امإ) هظفلت يأ (هظفل يضتقيو يو يبنلا ىلإ ىهتني
 (وأ هلعف) سنج نم (وأ #8 هلوق) سنج (نم دانسإلا كلذب لوقنملا نأ
 عوفرملا فيرعت ىلإ راشأ .“نم” نودب “هلوق” رهاظلاو (هريرقت) سنح نم

 ام عوفرملاف «عوفرملا يف هريغ هركذ امم هماسقأ نم ئيش ذشي ال ثيحب

 هفاضأ ءاوس ءةمه وأ اريرقت وأ :ليقو ءالعفو الوق نع يبنلا ىلإ فيضأ

 .رخألا ىلع نيئيشلا نم لك دوجو فقوت وهو «ىضم دقرودلا ىنعم(١)



A۸۸ 

 هللا لوسر تعمس :يباحصلا لوقي نأ احيرصت لوقلا نم عوفرملا لاثم

 لاق :هريغ وأ وه لوقي وأ ءاذكب 8 هللا لوسر ينثدح وأ ءاذك لوقي

 .كلذ وحن وأ ءاذك لاق هنأ كيو هللا لوسر نع وأ ءاذك #4 هللا لوسر

 هّللا لوسر تيأر :يباحصلا لوقي نأ احيرصت لعفلا نم عوفرملا لاثمو

 لاثمو .اذك لعفي يو هّللا لوسر ناك :هريغ وأ وه لوقي وأ ءاذك لعف

 يه ىبنلا ةرضحب تلعف :يباحصلا لوقي نأ احيرصت ريرقتلا نم عوفرملا
 ركذي الو ءاذك 5 يبنلا ةرضحب نالف لعف :هريغ وأ وه لوقي وأ ءاذك

 لاق :رخأت ولو فنصملا لوق هيف لخدي ىتح ءامهدعب نم وأ يعبات وأ يباحص

 وأ لوسرلا لوق نع يباحصلا هيف ربخأ ام وه :بيطخلا لاقو .# هللا لوسر
 وه روهشملا نكل كو يبنلا ىلإ هدعب نمف يعباتلا هفيضي ام جرحأف ٠ هلعف
 كرتو «ضعبلا بهذم وه امك ريرقتلا ديق دازو ءفنصملا هراتخاو «لوألا لوقلا

 نم عوفرملا لاثم) لعف وأ لوقب الإ اهيلع علطي ال ةيفح ةمهلا ذإ «ةمهلا ديق

 ءاذك لوقي © هللا لوسر تعمس :يباحصلا لوقي نأ احيرصت لوقلا

 8 هللا لوسر لاق :هريغ وأ وه لوقي وأ ءاذكب طك هللا لوسر ىنثدح وأ
 عوفرملا لاثمو .كلذ وحن وأ ءاذك لاق هنأ © هللا لوسر نع وأ ءاذك

 لعف هللا لوسر تيأر :يباحصلا لوقي نأ احيرصت لعفلا نم

 لاثمو .اذك لعفي كيو هّللا لوسر ناك :هريغ وأ وه لوقي وأ ءاذك

 ةرضحب تلعف :يباحصلا لوقي نأ ''”ماحيرصت] ريرقتلا نم عوفرملا
 ذك كو يبنلا ةرضحب نالف لعف مرغ وأ وه لوقي وأ ءاذك #8 يبل
 .5ه5 ص ةيافكلا(١)

 .ط نم تبثملاو .احيرص :لصألا ىف(۲)



۸۹ 

 لوقي ام :احيرصت ال امكح لوقلا نم عوفرملا لاثمو «كلذل هراكنإ
 الو ءهيف داهتجالل لاجم الام تايليئارسإلا نع ذحأي مل يذلا يباحصلا

 أدب نم ةيضاملا رومألا نع رابخإلاك بيرغ حرش وأ ةغل نايبب قلعت هل

 «ةمايقلا موي لاوحأو نتفلاو محالملاك ةيتآلا وأ «ءايبنألا رابحأو قلخلا

 .صوصخم باقع وأ ءصوصخم باو هلعفب لصحي امع رابخإلا اذكو

 :احيرصت ال امكح لوقلا نم عوفرملا لاثمو .كلذل هراكنإ ركذي الو

 ينب بتك نم يأ (تايليئارسإلا نع ذحأي مل يذلا يباحصلا لوقي ام

 تايليئارسإلا ىف رظنلاب فرع نمم رسفملا يباحصلا ناك اذإ امأ ليئارسإ

 نب ورمع نب هللا دبعكو «باتكلا لهأ ةملسم نم هريغو مالس نب هللا دبعك

 «باتكلا لهأ نم ةريثك بتك كومريلا ةعقو يف لصح هل ناك هنإف صاعلا

 :لاق امبر هباحصأ ضعب ناك ىتح «ةبيغملا رومألا نم اهيف امب ربخي ناكف

 ةوقل اعوفرم نوكي ال هلوقف ءةفيحصلا نم انثدحت الو «## يبنلا نم انئّدح

 «بيرغ حرش وأ ةغل نايبب هل قلعت الو «هيف داهتحالل لاحم الام) لامتحالا

 قلخ لبق الوأ قلخ امع ىأ (قلخلا أدب نم ةيضاملا رومألا نع رابخإلاك

 «هلبق ئیش نكي ملو هللا ناک” :هنع لكس نيح يي هلوقك ءضرألاو تاومسلا
 "ئيش لك ركذلا ىف بتكو «ضرألاو تاومسلا قلح مث ءءاملا ىلع هشرع ناكو

 شرعلاف «نيضرألاو تاومسلا لبق اقلخ ءاملاو شرعلاف .ثيدحلا ظفل ىهتتا

 ةرابع ركذلاو ءةميدقلا هتردقب ةمئاق حيرلاو «حيرلا نتم ىلع "”ءاملاو «ءاملا ىلع

 ءبورحلا ىأ (محالملاك ةيتآلا وأ «ءايبنألا رابخأو) ءظوفحملا حوللا نع

 .نيصح نب نارمع ثيدح نم ءاملا ىلع هشرع ناكو باب :ديحوتلا يف (/ 414) يراخخبلا هحرخأ(١)

 .“حيرلا نتم ىلع ءاملا” هيف سيلو “حيرلا ىلع وأ ءاملا ىلع شرعلاف” َط ىف(١؟١)



14۰ 

 امو «هل اربخم يضتقي كلذب هرابخإ نأل «ع وفرملا مكح هل ناك امنإو

 الإ ةباحصلل فقوم الو «هب لئاقلل افقوم ىضتقي هيف داهتجالل لاجم ال

 نع زارتحالا عقو اذهلف «ةميدقلا بتكلا نع ربخي نم ضعب وأ وو ىبنلا

 كدي هللا لوسر لاق :لاق ول ام مكح هلف كلذك ناك اذإو .يناثلا مسقلا

 .ةطساوب هنع وأ «ةطساو الب يأ هنم هعمس نمم ناك ءاوس عوفرم وهف

 لاجم ال ام يباحصلا لعفي نأ امكح لعفلا نم عوفرملا لاثمو

 ىلتقلا موحل ةرثكل وأ ”ةمحللاو ىدسلاك سانلا كابتشال ةمحلملا عمج

 باوث هلعفب لصحي امعرابخإلا اذكو «ةمايقلا موي لاوحأو نتفلاو) اهيف

 ءعفرلا مكح هل ناك امنإو) .رشلاو ريخلا لعف نم باقعلاو باوثلا قلطم نايب

 يضتقي هيف داهتجالل لاجم ال امو «هل اربخم ىضتقي كلذب هرابحإ نأل

 وأ 6 يبنلا الإ ةباحصلل فقوم الو «هب لئاقلل) اعلطم يأ (افقوُم
 نأ لجألف يأ (اذهلف) «ةيليئارسإلا (ةمدقتملا بتكلا نع ربخي نم ضعب

 . el ه عب .٠ نا ٠ ع( ےس

 ىبنلا يقبف (يناثلا مسقلا نع زارتحالا عقو) نارمأ [ةباحصلل] فقوملا
 ءا هللا لوسر لاق :لاق ول ام مكح هلف كلذك ناک اذإو) افقوم كه

 لاجم ال ام يباحصلا لعفي نأ امكح لعفلا نم عوفرملا لاثمو

 ٠۷۲/٠١( سورعلا جاتو 2١7795 ص سوماقلا) جسنلا ىف الوط هنم دم ام بوثلا نم ىدّسلا(١)

 “برعلا ناسل” يف روظنم نبا لاقو ١( 437 ص سوماقلا) بوثلا ىدس نيب هب ىس ام :ةمحُللاو
 ةمحل كابتشاك ءاهيف مهطالتخاو سانلا كابتشا نم ذوحأم «لتقلا ةميظعلا ةعقولا :ةمحلملا” :7 5

 .ها “ىدسلاب بونثلا

 ۔ط نم حيحصتلاو ”ةباحصال"” لصألا يف عقو(۲)



1۹۱ 

 لاق امك یک ىبنلا نع هدنع كلذ نأ 0 لزنيف «هيف داهتجالل

 نم رثكأ ةعكر لك يف فوسكلا يف يلع ةالص يف يعفاشلا

 مهنا يباحصلا ربخي نأ ا عوفرملا لاثمو .نيعوكر

 عوفرملا مكح هل نوكي هنإفءاذك يک ىبنلا نامز ىف نوعلفي اوناك

 (ٌمََع ىبنلا نع هدنع لعفلا كلذ نأ ىلع كلذ لديف ءهيف داهتجالل

 ع وفرم نم نوكي الف ءهلعف يَ هنأل ال ء6 هنع ''”هعامسل هيف داهتجالل لاجم

 لك يف فوسكلا يف ه يلع ةالص يف يعفاشلا لاق امك) ."”لعفلا

 ربخي نأ امكح ريرقتلا نم عوفرملا لاثمو . نيعوك ر نم رثكأ ةعكر o o هه هدأ د

 ىلإ ةفاضإلاب يأ (اذك هيي ىبنلا نامز ىف نوعلفي اوناك مهنأ ىباحصلا

 نم هريغو ””مكاحلا عطق هبو «دامتعالا هيلع يذلا حيحصلاف ا يبنلا

 ۔“هنم هعامسب” ط ىف(١١)

 نوكي نأ نم معأ وهو «عوفرملا مكح هل يباحصلا لعف نوكي نأ لاثملا نم دارملا نأب ع وفدم وهو(۲)

 .0ه 4 ص يراقلا حرش نم اصخلم .ها .ملسو هيلع هللا ىلص هريرقت وأ هلعف وأ هلوق نم ادافتسم

 عبرأ اضيأ هنع يورو ءةعكر يف تاعكر ثالث فوسكلا ةولص ىف هنع هللا يضر يلع نع يور(؟)
 يدي نيب اميف هدحأ ملف يعفاشلا مامإلا لوق امأ ٠ 14/۲ يقهيبلا امهجرحأ «ةعكر يف تاعكر

 ا رأ ملو -ةليلق يهو- عح محارم نم

 ندنع ثيدحلا اذه يبث و" :يعفاشلا لاق: :هتياور دعب يقهيبلا لاق ' تادجس عبرأ يف ”تاعوكر یا

 .ملعأ هّللاو .ها .“هب انلقل هنع هّللا ىضر ىلع نع

 يف )5٠١1( ملسمو ءيحاضألا موحل نم لك وي ام باب :يحاضألا يف (5071) يراخبلا هجرحأ(٤)
 .“دوزتن اک” :ظفلب «رباج ثيدح نم ىحاضألا موحل لكأ نم ىهنلا نم ناك ام نایب باب :ىحاضألا

 .لكأت انك :ظفلب ۳۸۹/۳ )٠٥۲۰٦( دمحأ مامإلا هحرحأو

 .8١ص ثيدحلا مولع ةفرعم :رظنا(0)



۱۹۲ 

 هلاؤس ىلع مهيعاود رفوتل كلذ ىلع ي هعالطا رهاظلا نأ ةهج نم

 نم عقي الف ءيحولا لوزن نامز نامزلا كلذ نألو «مهنيد رومأ نع

 دقو .لعفلا عونمم ريغ وهو الإ هيلع نورمتسيو عيش لعف ةباحصلا
 هنولعفي اوناك مهنأب لزعلا زاوج ىلع ديعسوبأو هللا دبع نب رباج لدتسا

 يلوقب قحتليو .نآرقلا هنع ىهنل هنع ىهني امم ناك ولو «لزني نآرقلاو

 يو هيلإ ةبسنلاب ةحيرصلا غيصلا عضوم ىف ةيانكلا ةغيصب درو ام امكح

 باوصلا '”[و] ' ”فوقوم هنإ :يليعامسإلا لاقو .عوفرم هنأ ثيدحلا ةمئأ

 ىلع 4 هعالطا رهاظلا نأ ةهج نم عفرلا مكح هل نوكي هنإف) .لوألا

 نودب نولعفي الو (مهنيد رومأ نع هَ هلاؤس ىلع مهيعاود رفوتل كلذ

 هي هريرقتو هعالطا نودب هيلع نورمتسي الف هلو هنع ةصحرلاو لاؤسلا

 كلذ نألو) هيلع علطي ركنم ىلع تكسي ال 8 هنإف «هلعفو هلوقك هريرقتو
 ئيش لعف ةباحصلا نم عقي الف «يحو) عباتت ىأ (رتاوت نامز نامزلا

 لدتسا دقو .لعفلا عونمم ريغ) ئبشلا كلذ يأ (وه الإ هيلع نورمتسيو

 «لزني نآرقلاو هنولعفي اوناك مهنأب لزعلا زاوج ىلع ””ديعسوبأو رباح

 درو ام امكح ىلوقب قحتليو .نآرقلا هنع ىهنل هنع ىهني امم ناك ولو

 ةغيصلاب يأ (#8 هيلإ ةبسنلاب ةحيرصلا غيصلا عضوم يف ةيانكلا ةغيصب

 . 47 ص حالصلا نبال ثيدحلا مولع(١)

 .ط نم تبثملاو “وأ” لصألا يف(۲)
 .لزعلا مكح باب :حاكنلا يف )0٠٠١1( ملسمو «لزعلا باب :حاكنلا يف ۲١ ٥( ۸) يراخبلا هثيدح ج رحآ(۳)

 !لزني نآرقلاو هنولعفي اوناك مهنأب لزعلا زاوج ىلع لدتسا ديعس ابأ نأ ىلع لدت ةياور ىلع فقأ مل( )٤

 هّللا ىلص هللا لوسر انلأسف «لزعن انكف ًايبس انبصأ :هنع ٠١( 41) ملسمو )٥۲۱۰( يزاخخبلا جرح دقو
 !!ثيدحلا ...... ؟نولعفتل مكنإ وأ :لاقف ملسو هيلع



۹۳ 

 وأ “هيمني” وأ “هيوري” وأ “ثيدحلا عفري” يباحصلا نع يعباتلا لوقك

 فذح عم لوقلا ىلع نورصتقي دقو «“هاور” وأ “هب غلبي” وأ “ةياور”

 ها ور هنوكل اما هللا لوسر لاق :مهلوق نع ثيدحلا باحصأ اهب ىنك يتلا

 ملعلا لهأ دنع كلذ مكح :حالصلا نبا لاق ءكلذ ريغ وأ اراصتخا وأ «ىنعملاب

 يعباتلا لوقك) ””يوونلا هب حّرص دقو «قافتالا هاضتقمو ' ”عوفرملا مكح
 حتفب (هيمني وأ «هيوري وأ) ثيدحلا عفر وأ (ثيدحلا عفري يباحصلا نع

 ثيدحك (هاور وأ «هب غلبي وأ «ةياور وأ) ميملا رسكو نونلا نوكسو هلوأ

 مجحم ةطرشو لسع ةبرش :ثالث ىف ءافشلا” سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 ةياور نم ملسم ىورو «"”ثيدحلا عفر “.ئكلا نع ىهنأو «ران ةّيكو

 ىفو “شيرقل عبت سانلا” :لاق هب غلبي ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ

 3 نيعألا راغص اموق نولتاقي" ةياور ةريره يبأ نع دنسلا اذهب نيحيحصلا
 ناك :لاق دعس نب لهس نع مزاح ىبأ نع كلام 0 ثيدحك] و © ثيدحلا

 لاق .ةولصلا يف ىرسيلا هعارذ ىلع ىنميلا هدي لحرلا عضي نأ نورموي سانلا

 فذح عم لوقلا ىلع نورصتقي دقو) . كلذ يمني هنأ الإ ملعأال :مزاحوبأ

 . 4 "ص ثيدحلا مولع(١)

 ٠١۹۲۰۱۹۱/۱. بيردتلا عم بيرقتلا رظنا(۲)

 .ثالث ىف ءافشلا باب :بطلا يف )57١( يراخبلا هجرحخأ(۳)

 ءاضيأ (7410) يراخبلا هجرخأو ءشيرقل عبت سانلا باب :ةرامإلا يف )57١1( ملسم هجرخأ(5)
 .لاق ملسو هيلع هّللا ىلص يبنلا نأب حيرصتلا هيف نكلو

 :نتفلا يف )۷۳١۲( ملسمو ءرعشلا نولعتني نيذلا لاتق باب :داهجلا يف (۲۹۲۹) يراحخبلا هجرحأ(ه)
 .ثيدحلا ...... ًاموق اولتاقت ىتح ةعاسلا موقت ال” اهظفلو .خلا ...... لحرلا رمي ىتح ةعاسلا موقت ال باب

 .ط نم حيحصتلاو “ثيدحل” :لصألا يف(”7)

 .5176/8 (۲۳۲۳۷) دنسملا يف دمحأ مامإلاو ۱۳۳/۱ أطوملا ىف كلام مامإلا هجر أ(1)



 4 ١

 :لاق ةريره يبأ نع نيريس نبا لوقك قع يبنلا هب نوديريو «لئاقلا

 حالطصا هنأ بيطخلا مالك يفو .ثيدحلا ...... اموق نولتاقت :لاق

 ةنسلا نم يباحصلا لوق ةلمتحملا غيصلا نمو .ةرصبلا لهأب صاح

 ةريره يبأ نع نيريس نبا لوقك  يبنلا هب نوديريو «لئاقلا

 نيعألا راغص :ثيدحلا مامت (ثيدحلا ...... اموق نولتاقي :لاق :لاق

 ةريزجب مهوقحلت ىتح تارم ثالث مهنوقوست :لاق -كرتلا ىنعي-
 ةيناثلا يف امأو «مهنم بره نم وجنيف ىلوألا قايسلا يف امأف «برعلا

 .لاق امك وأ ."”نوملطصيف ةثلاثلا ىف امأو «ضعب كلهيو «ضعب وجنيف

 .تارفلاو ةلجد و سراف رحبو ةشبحلا رحب اهب طاحأ برعلا ةريزجو

 لهأب صاخ حالطصا هنأ بيطخلا مالك ىفو) .كلهأ يأ ملطصاو

 ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم نع ةرصبلا لهأ هاور ام يأ (ةرصبلا

 وهف «لاق رّركو ءَ ّيبنلا هيف ركذي ملو ءاثيدح ركذف ...... لاق لاق هيد

 ةريره يبأ نع تثدح ئیش لك :نيريس نب دمحم لاق ام هققحيو .عوفرم

 هدحأ ملو «ةديرب ثيدح نم كرتلا لاتق يف باب :محالملا يف (47.5) دؤادوبأ هحرخأ(١)

 تكنلا يف لاق يرثألا يبلحلا نسح نب ىلع تيأر مث .ةريره ىبأ نع نيريس نبا ةياور نم

 .ةديرب ثيدح نم وه امنإ ءةريره ىبأ نع ثيدحلا اذه سيل ١: 4" ص رظنلا ةهزن ىلع

 قبس هلعلف «هنع نيريس نبا ةياور ريغ نم نكل «ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف وه معن :لاقو

 ىهتنا .ملعأ هّللاو «“نيريس نبا” بتكف “جرعألا” بتكي نأ دارأ ءهّللا همحر ظفاحلا نم ملق

 .هه9 ص ةيافكلا :رظنا «لامحلا نوراه نب ىسوم ظفاحلا نع بيطخلا هلقن(۲)



١ 

 .قافتالا هيف ربلا دبع نبا لقنو «ع وفرم كلذ نأ ىلع رثكألافءاذك

 اهبحاص ىلإ اهفضي مل ام كلذكف يباحصلا ريغ اهلاق اذإو :لاق

 ةلعسملا لصأ يف يعفاشلا نعف ءرظن قافتالا لقن ىفو .نيرمعلا ةنسك
 ,ةيعفاشلا نم يفريصلا ركبوبأ عوفرم ريغ هنأ ىلإ بهذو «نالوق

 ىسوم نأ بسحأ :يناقربلل تلق :هبقع بيطخلا لاقو .©0عوفرم وهف

 نمو) .بجي اذك :لاقف !'”ةصاخ نيريس نبا ثيداحأ لوقلا اذهب ىنع

 (رثكألاف ءاذك ةنسلا نم :يباحصلا لوق) عفرلل (ةلمتحملا غيصلا

 نبا لقنو «عوفرم كلذ نأ ىلع) ءاملعلاو نيثدحملا نم روهمجلا يأ

 ىلع لقنلا لهأ قافتا يقهيبلا مث ' 'مكاحلا قلطأو (قافتالا هيف ربلادبع

 ريغ) اذك ةنسلا نم يأ (اهلاق اذإو) :يعباتلا ةلئسم يف (لاقو) عفرلا

 ةنسك اهبحاص ىلإ اهفضي مل ام كلذكف) يعباتلا يأ (يباحصلا

 لقن يفو) بيلغتلا ىلع امهنع هللا ىضر رمعو ركب يبأ يأ (نيرمعلا
 ةلئسملا لصأ ىف يعفاشلا نعف) دوجوم فالخلا نإف (رظن قافتالا

 ىباحصلا نم ردص اذإ عوفرم كلذ نأ ميدقلا يف ىري هنإف (نالوق

 بهذو) عوفرمب سيل :ديدجلا ىف لاقو «هنع عحر مث «ىعباتلا وأ

 لئالدلا يف (ةيعفاشلا نم ىفريصلا ركبوبأ عوفرم ريغ هنأ ىلإ
 .5 594 ص ةيافكلا يف بيطحلا هاور(١)

 .۲۸ ص ثيدحلا مولع ةفرعم ىف(۳)



۱۹ ٦ 

 اوجتحاو ءرهاظلا لهأ نم مزح نباو ءةيفنحلا نم يزارلا ركبوبأو

 ريغ ةدارإ لامتحا نأب اوبيحأو «هريغو ي ىبنلا نيب ددرتي ةنسلا نأب

 :باهش نبا لاق «ةولصلاب رجهف ةنسلا ديرت تنك نإ :هل لاق نيح

. ٤ (30 2 MD ٤ 
 ءرهاظلا لهأ نم * مزح نباو «ةيفنحلا نم يزارلا ركبوبأو)
 هب نوربعي ام اريثكف (هريغو 5 ىبنلا نيب ددرتي ةنسلا نأب اوجتحاو

 اذهو ءدلبلا ةنس هب نوديريو هنوقلطي دقو «نيدشارلا ءافلخلا ةنس نع

 فلتخا كلذلو «ىوقأ يعباتلا ىف وهف يباحصلا ىف هب ليق نإو لامتحالا

 نأل (ديعب به يبنلا ريغ ةدارإ نأب اوبيحأو) نيعضوملا يف مكحلا

 نأل ءاوَيو هللا لوسر ةنس الإ نوديري ال وهنأ ' [ةباحصلا] لاح نم رهاظلا

 ىلإ الإ ةقيقح هرهاظب فرصني ال ةنسلا نألو «عرشلا نايب مهدوصقم
 لمحف «مهمالك يف عبت هريغ ةنسو «لصأ يي يبنلا ةنس نألو يي عراشلا

 دقو) :هلوق وهو «هل دهشي ام درو دق اضيأو ءىلوأ لصألا ىلع مهمالك

 نب ملاس نع باهش نبا ثيدح يف ٠ هحيحص ىف يراخبلا ىور
 نإ :هل لاق ثيح جاجحلا عم هتصق ىف هيبأ نع رمع نب هللا دبع

 151/5 يزارلا ركب يبأل لوصألا ملع يف لوصفلا :رظنا(١)

 .۷۲/۲ مزح نبال ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا :رظنا(؟)

 .هدعب امل بسنألا هنأل هلقن انرثآ امنإو ءط نم تبثملا و ”يباحصلا” لصألا ىف(۳)

 لدب “كلذ ىف نوعبتي” هيفو ١777( :مقر) نيتولصلا نيب عمجلا باب :جحلا باتك يف( )٤

 “كلذب نونعي”



١ 

 الإ كلذب نونعي لهو :لاقف ؟## هّللا لوسر هلعفأ :ملاسل تلقف

 دحأو ةنيدملا لهأ نم ةعبسلا ءاهقفلا دحأ وهو- ملاس لقنف !هتنس

 نوديري ال ةنسلا اوقلطأ اذإ مهنأ -ةباحصلا نع نيعباتلا نم ظافحلا

 ال ملف اعوفرم ناك نإ :مهضعب لوق امأو .ك# يبنلا ةنس الإ كلذب

 كلذب مزجلا اوكرت مهنأ هباوجف ؟# هّللا لوسر لاق :هيف نولوقي

 :ملاسل تلقف :باهش نبا لاق ءةولصلاب رجهف ةنسلا ديرت تنك

 لقنف !هتنس الإ كلذب نونعي لهو :لاق ؟# هللا لوسر هلعفأ

 بيسملا نبا مهو (ةنيدملا لهأ نم ةعبسلا ءاهقفلا دحأ وهو ملاسلا

 راسي نب ناميلسو ديز نب ةحراخو ريبزلا نب ةورعو دمحم نب مساقلاو

 نب ةملسوبأ :عباسلاو ءدوعسم نب هبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو

 لاقو «رمع نب هللا دبع نب ملاس :كرابملا نبا لاقو «فوع نب نمح رلادبع

 ءاهقفلا ءالؤهف ءماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركبوبأ :دانزلاوبأ

 رهتشاو مهيلع رهتشاو «مهملعو مهيأر نع نوردصي ةنيدملا لهأ نم

 سانلا برضي نأ كشوي” :# هلوقب نوينعملا مهلعلو «قافآلا يف مهملع

 هاور “ةنيدملا ملاع نم ملعأ ادحأ نودجي الف «ملعلا نوبلطي «لبإلا دابكأ

 ةباحصلا نع نيعباتلا نم) ةاورلا يأ (ظافحلا دحأو) “يذمرتلا

 لوق امأو #4 يبنلا ةنس الإ كلذب نوديري ال ةنسلا اوقلطأ اذإ مهنأ

 (؟55 هللا لوسر لاق :هيف نولوقي ال َمِلَف اعوفرم ناك نإ :مهضعب

 اوكرت مهنأ هباوجف)! هللا لوسر لاق :هيف اولاقل اعوفرم ناك ول ينعي

 .ةريره يبأ ثيدح نم ةنيدملا ملاع يف ءاج ام باب :ملعلا يف (۲۹۸۰) يذمرتلا هجرخأ(١)



۱۹۸ 

 اذإ ةنسلا نم” :سنأ نع ةبالق ىبأ لوق اذه نمو .اطايتحاو اعروت
 لاق ءنيحيحصلا يف هاحرحخأ “اعبس اهدنع ماقأ بيثلا ىلع ركبلا جوزت

 تلق ول يأ .# يبنلا ىلإ هعفر ًاسنأ نإ :تلقل تئش ول :ةبالقوبأ
 يتلا ةغيصلاب هداريإ نكل ءهانعم اذه ةنسلا نم هلوق نأل «بذكأ مل

 انيهنو ءاذكب انرمأ :يباحصلا لوق كلذ نمو .ىلوأ يباحصلا اهركذ

 كلذ قلطم نأل ءهلبق يذلا يف فالخلاك هيف فالخلاف ءاذك نع

 اهركذ ىتلا ””ةغيصلاب نايتإلاب ( [اطايتحاو] اعروت كلذب مزجلا
 مث ماللا فيفختو فاقلا رسكب (ةبالق يبأ لوق اذه نمو) يباحصلا

 ىلع ركبلا جوزت اذإ ةنسلا نم” :سنأ نع) ثينات ءاه مث ةدحوم
 ول :ةبالقوبأ لاق «حيحصلا يف هاحرخأ “اعبس اهدنع ماقأ بيثلا

 مل تلق ول يأ “.## يبنلا ىلإ هعفر ًاسنأ نإ :تلقل تعش

 هداريإ نكل «هانعم) عفرلا يأ (اذه ةنسلا نم هلوق نأل ءبذكأ

 غيصلا نم يأ (كلذ نمو .ىلوأ يباحصلا اهركذ يتلا ةغيصلاب

 نع انيهنو ءاذكب انرمأ :يباحصلا لوق) فقولاو عفرلل ةلمتحملا

 يذلا يف فالخلاك هيف فالخلاف) امهيف لوعفملل ءانبلاب (اذك

 وه يذلا رثكألا بهذم عفرلا نأ وهو ءاذك ةنسلا نم :هلوق يف يأ (هلبق

 رمألا قلطم يأ (كلذ قلطم نأل) ضعبلا بهذم فقولاو ؛حيحصلا
 .“طايتحا” :لصألا ىف(١)

 .“ةفصلاب” ط ىف(۲)
 ىف )۳٣۲۷( ملسمو «رکبلا ىلع بيثلا ج وزت اذإ باب :حاکنلا ىف )٥۲۱٤( ىراخبلا هجرحا(۳)

 .هنع هللا ىضر سنأ ثيدح نم اهدنع ج وزلا ةماقإ نم بيثلاو ركبلا هقحتست ام ردق باب :عاضرلا

 .ردصملا سفن( )٤



۱۹۹ 

 فلاو .55 لوسرلا وهو «ىهنلاو رمألا هل نم ىلإ هرهاظب فرصني
 نوكي نأ لامتحاب اوكسمتو «يليعامسإلا مهنم ءةفئاط كلذ يف

 وأ ءافلخلا ضعب وأ ءعامجإلا وأ نآرقلا رمأك «هريغ دارملا

 هنكل «لمتحم هادع امو ءلوألا وه لصألا نأب اوبيحأو .طابنتسالا

 لاق اذإ سيئر ةعاط يف ناك نمف اضيأو «حوجرم هيلإ ةبسنلاب

 نأ لمتحي :لاق نم لوق امأو .هسيئر الإ هرمأ نأ هنم مهفي ال “ترم”

 روكذم وه لب «ةلئسملا هذهب هل صاصتحا الف ًارمأ رمأب سيل ام نظي

 «فيعض لامتحا وهو ءاذكب كي ِهّللا لوسر انرمأ :لاقف حّرص ول اميف

 لوسرلا وهو «ىهنلاو رمألا هل نم ىلإ هرهاظب فرصني) ىهنلاو
 اوكسمتو «يليعامسإلا مهنم «ةفئاط كلذ ىف فلاح و ل

 وأ ءعامجإلا وأ نآرقلا رمأك ءهريغ دارملا نوكي نأ لامتحاب

 وه لصألا نأب اوبيجأو) داهتجالا يأ (طابنتسالا وأ ءافلخلا ضعب

 نمف اضيأو «حوحرم هيلإ ةبسنلاب هنكل «لمتحم هادع امو «لوألا
 الإ هرمأ نأ هنم مهفي ال “ترمأ” لاق اذإ سيئر ةعاط يف ناك

 نكت مل اذإ اميف ضعبلا بهذم وه ام ىلع ريغ ىنعمب الإ ةملك (هسيئر

 ريغ هرمأ نأ هنم مهفي ال ىنعملاو ءروصحم ىلع روكنم عمجل ةعبات “الإ”

 هرمآ نأ الإ هنم مهفي ال :لاقي نأ رهاظلاو ءهسيئر هنأ هنم مهفي لب «هسيئر

 رمأب سيل ام نظي نأ لمتحي :لاق نم لوق امأو) .هسيئر الإ نوكي ال
 لب «ةلئسملا هذهب هل صاصتعا الف) انرمأ :لوقي نأ حصي الف (ًارمأ

 وهو ءاذكي 1 هللا لوسر انرمأ :لاقف حرص ول اميف روكذم وه



Y۰ 

 .قيقحتلا دعب الإ كلذ قلطي الف ءناسللاب فراع «لدع يباحصلا نأل

 نمو .مدقت امك اضيأ عفرلا مكح هلف ءاذك لعفن انك :هلوق كلذ نمو

 ءهلوسرلو هلل ةعاط هنأب لاعفألا نم لعف ىلع يباحصلا مكحي نأ كلذ
 مساقلاابأ ىصع دقف هيف كشي يذلا مويلا ماص نم :رامع لوقك «ةيصعم وأ

 .كو هنع هاقلت ام كلذ نأ رهاظلا نأل ءاضيأ عفرلا مكح هلف

 قلطي الف «ناسللاب فراع «لدع ىباحصلا نأل ءفيعض لامتحا

 ("”[اضيأ] عفرلا مكح هلف) همكح ' [مدقت] دقف هب ديق اذإ امو
o (6) . 

 (”الصلا نبا دل اذكو ء«لوصألاو هقفلا باحصأ و نيتدحملا

 لاعفألا نم لعف ىلع يباحصلا مكحي نأ كلذ نمو) '”بيطخلاو

 مويلا ماص نم :رامع لوقك «ةيصعم وأ «هلوسرلو هلل ةعاط هنأب

 هنأ هيف كشي يذلا مويلاو ( ”مساقلا ابأ ىصع دقف هيف كشي يذلا

 .“امو” :لصألا يف(١)

 .“مدقت هب” :لصألا يف(١)

 .ط نم(۳)

 .78 ص ثيدحلا مولع ةفرعم :رظنا(5)

 .۲/١٤1ق/١ يزارلا مامإلل هقفلا لوصأ ملع يف لوصحملا :رظنا (5)

 . 57 ص ثيدحلا مولع :رظنا(7)

 .555 ص ةيافكلا :رظنا(۷)

 باب :مايصلا يف (77784) دؤادوبأ الوصوم هجرخأو «(۱۱) باب :موصلا يف اقيلعت يراخبلا هركذ (۸)

 .كشلا موي موص ةيهارك يف ءاح ام باب :موصلا يف (187) يذمرتلاو ءكشلا موي موص ةيهارك



۲۰١ 

 مدقتام لثم يأ (كلذك يباحصلا ىلإ) دانسإلا ةياغ يهتني (وأ)
 نم وأ يباحصلا لوق نم وه لوقنملا نأب حيرصتلا يضتقي ظفللا نوك يف
 ال هيبشتلاو «همظعم لب «مدقت ام عيمج هيف ئیجی الو «هريرقت نم وأ هلعف

 الماش رصتخملا اذه ناك املو .هجو لك نم ةاواسملا هيف طرتشي

 ؟وه نم يباحصلا فيرعت ىلإ هتدرطتسا «ثيدحلا مولع عاونأ عيمجل

 هاقلت ام كلذ نأ رهاظلا نأل ءاضيأ عفرلا مكح اذهلف) كي لوسرلا

 . يو هنع

 يأ ءكلذك يباحصلا ىلإ دانسإلا ةياغ) غلبي يأ (يهتني وأ)
 لوق نم وه لوقنملا نأب حيرصتلا يضتقي ظفللا نوك يف مدقت ام لثم
 لب «مدقت ام عيمج هيف ئيجي الو «هريرقت نم وأ هلعف نم وأ يباحصلا

 وأ “هعفري” :ثيدحلا ركذ دنع يعباتلا نع ليق اذإ هنإف «هرثكأ يأ (همظعم

 ”يوونلا كلذب حّرص «يباحصلا نع ليق اذإ امك ءاضيأ عوفرم وهف هوحن

 لاعفألا نم لعف ىلع يباحصلا مكحي نأ وهو ءارخآ ركذ امم ئيجي ال اضيأو

 نم ةاواسملا هيف طرتشي ال هيبشتلاو) هتيصعم وأ ء«هلوسرو هلل ةعاط هنأب

 .دصقي اميف لب (هجو لك
 «ثيدحلا مولع ع اونأ عيمجل الماش رصتخملا اذه ناك املو)

 نم هريغ ةفرعمك ةباحصلا ةفرعم لصحيل (يباحصلا فيرعت ىلإ هتدرطتسا

 )١(فى بيرقتلا ١/١917.



۲ 

 تللخت ولو مالسإلا ىلع تامو ههب انمؤم #8 يبنلا يقل نم وهو) :تلقف
 ةاشامملاو ةسلاجملا نم معأ وه ام ءاقللاب دارملاو (حصألا يف ةر

 امهدحأ ةيؤر هيف لحديو «هملاكي مل نإو رخآلا ىلإ امهدحأ لوصوو

 لوق نم ىلوأ ءاقللاب ريبعتلاو .هريغب مأ هسفنب كلذ ناك ءاوس ءرحآلا

 نأل “وهام” رهاظلا (؟وه نم) لئاسملا ال ئدابملا نم فيرعتلاف ااو «ةاورلا

 يبنلا يقل نم وهو :تلقف) “نم” نود "[ةيهاملا] نع لاؤسلل “ام” ةملك
 (حصألا ىلع ةّدر تللخت ولو «مالسإلا ىلع تامو «هب انموم ني

 اديق ركذ دقو «مهريغو نييلوصألاو نيثدحملا نم روهمجلا هيلإ بهذ يذلا

 مزلي القل “مالسإلا ىلع تام” هلوق ' [وه] و ءروهمجلا هركذي ملو «هنم دب ال
 نم معأ ءاقللاب دارملاو) ةباحصلا نم ادودعم ةدرلا ىلع تام نم نوكي نأ

 هملاكي مل نإو رخآلا ىلإ امهدحأ لوصوو ةاشامملاو ةسلاجملا

 هنإف كلو يبنلا ةلزنم فرشل ةظحل ولو (رخآلا امهدحأ ةيؤر هيف لحديو
 ىلع هبلق عبط ةظحل املسم ىأر وأ ملسم هآر اذإ -مهضعب هب حرص امك-

 قرشأ ميظعلا رونلا كلذ لباق اذإف ءلوبقلل ئيهتم همالسإب هنأل ءةماقتسالا

 ولف الإو «هتويح لاح يف هتيؤر دارملاو .هحراوجو هبلق ىلع هرثأ رهظف «هيلع

 ءروهشملا ىلع يباحصب سيلف ىلذهلا بئذ يبأك هنفد لبق هتوم دعب هآر

 هيف لحخدي ىتح «هلقعو هزيمت عم نوكي نأ نم معأ ' '[هتيؤرب] دارملا اذكو

 كلذلو «لقعي ال وهو هآر نمو «زيمتلا دعب هوري ملو «مهكنح نيذلا لافطألا

 .ط نم 8 ش او “مھ” :لصألا ىف( ۲)

 .ط نم هاتححص و “هتیا ور” :لصألا یئ( ۳)



۳ 

 موتكم مأ نبا ٍذئنيح جرحي هنأل “وي يبنلا ىأر نم يباحصلا” مهضعب

 فيرعتلا اذه يف يقللاو .ددرت الب ةباحص مهو ءنايمعلا نم هوحنو
 ءروكذملا ءاقللا هل لصح نم جرخي «لصفلاك “هب انموم” يلوقو .سنجلاك

 ءانمؤم هيقل نم جرحي «ناث لصف “هب” يلوقو ارفاك هنوك لاح يف نکل

 هنأب انمؤم هيقل نم جرخي له نكل «مالسلا مهيلع ءايبنألا نم هريغب نكل

 ءنيزيمملا ريغل ةبحصلا فصو تبثأ نم داز امك “امهدحأ ةيؤر” :لاقو مّمع

 لمح اذإ امك (هريغب مأ هسفنب) ءاقللا (كلذ ناك ءاوس) ٤ يبنلا هآر وأ

 لوق نم ىلوأ ءاقللاب ريبعتلاو) .# يبنلا ىلإ هلصوأ و الفط صحش

 نبا ٍكنيح جرحي هنأل <“ “8 ىبنلا ىأر نم يباحصلا” مهضعب

 فالح الب يأ (ددرت الب ةباحص مهو «نايمعلا نم ' [هوحنو] موتكم مأ

 نم ريثك هقلطأ اذكه :لاق يقارعلا نأل ءباوصلا :لقي ملو «ىلوأ :لاق امنإو

 يقللاو) "".ىمعلاك ةيؤرلا نم عناملا لاوز عم كلذب مهدارمو «ءثيدحلا لهأ

 انموم 'يلوقو) ' '[هريغ] و دودحملا لمشي (سنجلاك فيرعتلا اذه ىف
 هنوك لاح يف نكل ءروكذملا ءاقللا هل لصح نم جرخيءلصفلاك“هب

 ظفل ركذي ال نأ ىلوألاو «نيكرشملاك ءايبنألا نم دحأب نمؤي ملو (ارفاك

 ءانمؤم هيقل نم حج رخي نات لصف “هب” ىلوقو) ءرخآ الصف هلعج هنأل “هب”

 جرخي له هنکل) باتكلا لهأك (مالسلا مهيلع ءايبنألا نم هريغب نكل

 .ىنعملا دسفي الإو هنم دبال هنأل ءنتملا خسن نم هانتبثأو «نيتخسنلا نم طقس(؟)

 .7/7 ىقارعلل ةيفلألا حرش( ۳)

 .ريغ :لصألا ىف(4)



5 

 لصف “مالسإلا ىلع تام” يلوقو .رظن هيفو ؟ةثعبلا كردي ملو «ثعبيس
 ولو”يلوقو .ةّدرلا ىلع تامو ءانمؤم هيقل نأ دعب دترا نم جرخخي «ثلاث

 نإف «مالسلاو ةولصلا هيلع هتوم نيبو هب انمؤم هيقل نيب يأ “ةدر تللخت

 ًءاوسو «هدعب مأ هتايح يف مالسإلا ىلإ عحر ءاوس «قاب ةبحصلا مسا

 «ةلئسملا يف فالحخلا ىلإ ةراشإ “حصألا يف” يلوقو .ال مأ ايناث هيقل

 (رظن هيفو) بهارلا ءاريحبك (؟ةثعبلا كردي ملو «ثعبيس هنأب انمؤم هيقل نم
 هلثم نوكي ال ىتح هتوبن لاح ءاقللا دارأ نمف «يوونلا هب حرص امك «ددرت يأ

 تام” يلوقو) ءلحدي كلذ نم معأ دارأ نمو «هنع جرخي هدنع ايباحص
 تامو انمؤم هيقل نأ دعب دترا نم جرخي ثلاث لصف “مالسإلا ىلع

 “ةدر تللخت ولو”يلوقو) «لطح نباو شحح نب هللا دبعك (ةّدرلا ىلع
 هدعب لب (مالسلاو ةولصلا هيلع هتوم نيبو هب انمؤم هيقل نيب ' [يأ]
 ىلإ عجر ءاوس قاب ةبحصلا مسا نإف) دعب مأ :هلوق هب رعشي امكءاضيأ

 مالسإلا ىلإ عوجرلا دعب (ايناث هيقل ًءاوسو ءهدعب مأ هتايح يف مالسإلا

 لاقف "”(ةلكسملا يف فالحلا ىلإ ةراشإ “حصألا يف” يلوقو .ال مأ)
 ةولصلا هيلع هبحص نم” .(”هحيحص ىف يراخبلل هلثمو «لبنح نب دمحأ

 هيف لدي الو “ةباحصلا نم وهف هآر وأ ةعاس وأ ًاموي وأ ًارهش وأ ةنس مالسلاو

 .نيتخسنلا نم طقس ١١(

 ىف لحدي له:# هتافو دعب ملسأ مث ءهب انمؤم يي يبنلا يقل يذلا ملسملا دادترا ةلئسم يأ(۲)

 “ألا ىلع” هل وق بقع كلذلو «ظفاحلا اهيف فالحخلا ىلإ راشأ يتلا ةلئسملا يه هذه ؟ال مأ ةباحصلا

 هذه ريغ فنصملا مهفو .ةلكسملا هذه ىف هراتحخا امل حيجرتلا هجو ركذ مث «ةدر تللخت ولو” هلوق دعب

 !!يباحصلا فيرعت ةلئسم ىف فالتحالا رك ذف

 ٠/۷. حتفلا «ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ لئاضف باتک ةيادب یف(۳)



 هه م هس م مه عع أسهم ساس دو هده جب هه م عج جاه جب عت سن اه و سو جاه ههه سي ب هادو قده هده HEHEHE هم ناس تاس ني سه ساس جب جب هو دك سهو متو تاه هش سه جان سادس سه هت نام سن سدو جاده سن سه دهس هوو سدو رس جس ساو

 لاقو ءهسلاجي ملو هبحصي ملو املسم ب يبنلا ىلإ ءاج يذلا ىمعألا

 «هنع ذحألا و هل عبتلا قيرط ىلع هل هتسلاجم تلاط نم وه :لوصألا باحصأ

 نأ هبشألا :يدمآلا لاقو .ثكم نودب فرصناو هيلع دفو نم لحدي الف

 هراتخاو ' 'ءانباحصأ رثكأو لبنح نب دمحأ نع هاكحو ' ”ءهآر نم يباحصلا

 ال :بيطلا نب ركبوبأ لاق ءريثكلاو ليلقلا معي ةبحصلا نأل ””بحاحلا نبا

 نم لك ىلع راح «ةبحصلا نم قتشم يباحصلا نأ ةغللا لهأ نيب فالح

 نم ىلع اذه ءارحإ ةغللا مكح يف بجوي اذهو ءاريثك وأ اليلق هريغ بحص

 ال مهنأ ىف فرع ةمألل ررقت دقف اذه عمو :لاق «ةعاس ولو يؤ يبنلا بحص

 فالح ال :اضيأ بيطخلا لاق اذكو '””«هتبحص ترثك ' !اميف الإ هنولمعتسي

 :لوقت لب «نمزب ٌّدحت ال يباحصلا اهنم قتشا ىتلا ةبحصلا نأ ةغللا لهأ نيب

 بيقع ملسم حرش ةمدقم ىف يوونلا لاقو  .ةعاس هتبحصو «ةنس هتبحص

 اذه نإف «نيثدحملا بهذم حيحرت ىلع لدتسي هبو :ركب ىبأ ىضاقلا مالك

 أ" لهأو «رثكأو ةعاس ةبحص لوانتي مسإلا نأ ةغللا لهأ نع لقن دق مامإلا

 بحجوف «ةغللا قفو ىلع فرعلاو عرشلا يف لامعتسالا اولقن دق ثيدحلا

 571/١. يدمآلل ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا(١)
 رثكأ بهذو” :لاق ثيح «هباحصأ رثكأ نع هاكح امنإ يدمآلا نأل «ةيفنحلا ال ءةيعفاشلا يأ( )

 .هبنتيلف !!ىعفاش يدمآلاو “انباحصأ

 . 1۷/۲ بحاحلا نبال يلوصألا ىهتتملا رصتخخم :رظنا()

 .باوصلا وهو “نميف” :ةيافكلا يفو ءنيتخسنلا يف اذك(5)

 . ٦٦ ص ةيافكلا(0)

 .9 4/7 ثيغملا حتف رظنا «بيطخلا نع يواخسلا هاكح (5)



۲۰٦ 

 نمم ناك هنإف «ءسيق نب ثعشألا ةصق لوألا ناححر ىلع لديو

 هنم لبقف «مالسإلا ىلإ داعف ءاريسأ قيدصلا ركب بأ ىلإ هب يتأو ءّدترا

 الو ءةباحصلا يف هركذ نع دحأ فلختي ملو «هتحأ دزو «كلذ

 ال رافكلاو «ةغللا يف طرتشي ال مالسإلا نأ الإ :يواخسلا لاق ” هيلإ ريصملا

 ىلع لقنلاب هدارم نإ :لاقي نأ نكميو .'' ”قافتالاب ةبحصلا مسا ىف نولخدي

 .ةغللا ىف ربتعملا وه ام عيمج بسحب ال «ةرثكلاو ةلقلا بسحب ةغللا قفو

 88 هللا لوسر عم ماق نم الإ ايباحص دعي ال هنأ بيسملا نب ديعس نع ىكحو
 1 0 2 . 8 5 . 1 0) ٤

 افرش به هتبحصل نأ ههجوو  «نيتوزغ وأ ةوزغ هعم ازغو «نيتنس وأ ةنس

 وزغلاك «صنخشلا هيلع عوبلعملا قلنا هيف رهي عامتحاب الإ لاني الف ءاميلغع

 لوصفلا ىلع ” امتشملا ةنسلاو « ءرفسلا نم ةعطق وه يذلا رفسلا ىلع لمتشملا

 لك يطعأ هتلزنم فرشل يي هنأب ضروعو .جازملا فلتخي اهب يتلا ةعبرألا

 هوحنو هللا دبع نب 0006 دعي ال نأ مزلي اضيأو «ةبحصلا مكح هأر نم

 وهو (لوألا ناحجر ىلع لديو) .ةباحص مهنأ يف فالح الو ءايباحص

 نمم ناك هنإف «سيق نب ثعشألا ةصق) روهمجلا هيلإ بهذ يذلا حصألا

 لبقف «مالسإلا ىلإ داعف ءاريسأ نفض قيدصلا ركب يبأ ىلإ هب يتأو ترا
 ۲۰۰/۱ ملسم حيحص حرش(١)

 .9 5/7 ثيغملا حتف(؟)
 :7617 ص حاضيإلاو دييقتلا يف يقارعلا لاق . ٠١ ص ةيافكلا يف بيطخلا بيسملا نبا نع هاور(۳)
 ها “ثيدحلا يف فيعض وهو «يدقاولا رمع نب دمحم هيلإ داتسإلا ىف نإف ءهنع حصي ال”

 .نيتخسنلا ىف اذك )٤(

 يباحصلا وهو «هريخو ا ص يحل مولع نم عار ر ريوحج وح ىلإ نيتخسنلا يف فرخ (هز

 و سراي ملسو هيلع هلا اص بلا



۰۷ 

 ال :امهدحأ :ناهيبنت .اهريغو ديناسملا يف هثيداحأ جيرخت نع

 هتيار تحت لتق وأ «هعم لتاقو كي همزال نم ةبتر ناححر يف ءافح

 ءاريسي همّلك نم ىلعو ءادهشم هعم رضحي مل وأ «همزالي مل نم ىلع

 ناك نإو «ةيلوفطلا لاح يف وأ دعب ىلع هآر وأ ءاليلق هاشام وأ

 هثيدحف هنم عامس مهنم هل سيل نمو «عيمجلل الصاح ةبحصلا فرش

 اولان امل ةباحصلا يف نودودعم كلذ عم مهو «ةياورلا ثيح نم لسرم

 ةضافتسالا وأ رتاوتلاب ايباحص هنوك فرعي :امهيناث .ةيورلا فرش نم

 ءةباحصلا يف هركذ نع دحأ فلختي ملو ""«هتحأ هجّوزو «كلذ هنم

 .(اهريغو ديناسملا يف هثيداحأ جيرخت نعالو

 همزال نم ''”[ةبتر] ناحجر يف ءافح ال :امهدحأ :ناهيبنت)

 رضحي مل وأ «همزالي مل نم ىلع هتيار تحت لتق وأ «هعم لتاقو اي
 وأ) «ةاشامملا نم (اليلق هاشام وأ ءاريسي هملك نم ىلعو ءادهشم هعم

 الصاح ةبحصلا فرش ناك نإو «ةيلوفطلا لاح يف وأ ءدعب ىلع هآر

 عامس) نمل نايب «ةباحصلا ' [نم] يأ (مهنم هل سيل نمو «عيمحلل
 كلذ عم مهو «ةياورلا ثيح نم لسرم هثيدحف) #8 ىبنلا نم (هنم
 قارشإ ىلإ ةيضفملا (ةيورلا فرش نم اولان امل ةباحصلا يف نودودعم

 ركب يبأك (رتاوتلاب ايباحص هنوك فرعي :امهيناثإ رم امك ميظعلا رونلا

 هايإ اهجّوز ىتلا ركب يبأ تحأو ٠/9 ١. تاقبطلا يف دعس نبا اهاور سيق نب ثعشألا ةصق(١)

 .دعس نبا هرك ذ .ثعشألا نب دمحم هل تدلو دقو «ةفاحق ىبأ تنب ةورف مأ ىه

 .ط نم ةدايزلا(7)



۰۸ 

 .ناكمإلا تحت لحدت كلذ هاوعد ناك اذإ ىباحص هنأب هسفن نع هرابحإب

 (ةرهشلاو ةضافتسالاب وأ) قلح ىف ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا ةيقب و رمعو

 رابخإب وأ) امهريغو ةبلع نب مامضو «ءنصحم نب ةشاكعك رتاوتلا نع ةرصاقلا

 يرعشألا یس وم ىبأ ةداهشك «كلذ وحن وأ © ىبنلا دنع ٍلعنيح ملسملا

 رابخإب وأ) "'ةداهشلاب هل مكح #4 ىبنلا نأب انوطبم تام امل ةَمَمَحل س £ ١ ر اسا رسا
٣ ۵ 5 1 5 5 a ۰ 

)( . 8 

 هاوعد نوكي نأ هيف طرتشي يأ (ناكمإلا تحت لحدي امم كلذ هاوعد

 دعب هاعذا اذإ امك ناكمإلا تحت لحخدي مل اذإ هنإف ءناكمإلا تحت لخدي امم

 هلوقل ءهتلادع تبثي ثي دق تناك نإو «لبقي ال #8 هتافو نيح نم ةنس ةئام يضم

 ىلع نمم دحأ ىقبي ال ةنس ةئام سأر ىلع نإف ؟هذه مكتليل مكتيأرأ” هي

(O 1 .5 . و .  
 هيلع در و .هتافو ةنس يف كلذ لاق ءنرقلا كلذ مارخنا ديري ضرألا رهظ

 زوحب :لاقي نأ الإ مهللا "7

 ' حالصلا نبا قلطأ دقو «يئرملا ىف هنظ ةبلغ هاوعد دنتسم نوكي نأ

 رجح نبا ظفاحلاو ريثألا ع نباو ربلا دبع نبا هركذ يباحص ءىسودلا ةممح ىبأ نب ةَمَمَح وه(١)

 .ةباحصلا يف مهريغو
 .5 ١8/5 (۱۹۸۹۳) دمحأ مامإلا هجرحا( ۲ )

 .“هباحص” ىلإ لصألا يف فرح( ۳)

 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم ملعلا يف ةرمسلا باب اعلا يف ذ(١ )٠1 ىراخبلا هحرخأ(4)

 ٠١. 5/9 ثيغمل | حتف :رظنا(1)

 .714 ص ثيدحلا مولع ىف(/)

 هتلادع] ىف ةحداق ذئنيح هاوعد نأب يواخسلا
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 ريظن كلذ هاوعد نأ ثيح نم ةعامج ريخألا اذه لكشتسا دقو

 دانسإلا ةياغ يهتني (وأ) .لمأت ىلإ جاتحيو !لدع انأ «لاق نم ىوعد

 امو يقللاب قلعتم اذهو ءكلذك يباحصلا يقل نم وهو (ىعباتلا ىلإ)
 ءراتخملا وه اذهو #6 يبنلاب صاح كلذو «هب ناميإلا ديق الإ «هعم ركذ

 ءعامسلا ةحص وأ ةمزالملا لوط يعباتلا يف طرتشا نمل افالح

 “ناكمإلا تحت لحدي امب دييقتلا نم دب الو :يقارعلا لاق «(بيطحلل

 ريظن كلذ هاوعد نأ ثيح نم ةعامج ريخألا اذه لكشتسا دقو)

 ىلإ جاتحي) لب ءرهاظ ريغ لاكشإلا اذه (و «لدع انآ :لاق نم ىوعد
 امك ةلادعلا توبث دعب ىوعد كلذ نأب امهنيب قرفي امبر هنأ كلذو (لمأت

 .هتياور لبقي امك لبقيف ءلبق اذهو «هريغو "”حالصلا نبا هب حرص

 #يعباتلا فيرعتو عوطقملاو»
 يباحصلا يقل نم وهو «يعباتلا ىلإ دانسإلا ةياغ ىهتني وأ)

 هنإف هب ناميإلا ديق الإ «هعم ركذ امو يقللاب قلعتم اذهو «كلذك

 لب ءطقف يقللا ىف هيبشتلا هب داري ال كلذك ظفل نأ ينعي (مَيظ يبنلاب صاح

 يبنلاب صتخي امم ناميإلا نأل ءهب:ناميإلا ديق ىوس «هعم رك ذ امو يقللا يف

 طرتشا نمل افالح ءراتخملا وه اذهو) ناميإلا ينكر دحأ هنأل «هريغ نود

 بحص نم يعباتلا :لاق هنأ كلذو ءبيطخلاك (ةمزالملا لوط يعباتلا ىف

 كلذل هؤاعدا نوكي نأب ءهقلطأ ام دييقت نم دب ال” هترابعو .؟5594 ء708 ص :حاضيإلاو دييقتلا(؟)

 . ١۲/۲ ةيفلألا حرش يف هلثمو “رهاظلا هيضتقي
 .7514 ص ثيدحلا مولع ىف(؟)
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 «مالسإلاو ةيلهاجلا اوكردأ نيذلا ءنومرضخملا مهو «نيمسقلا يأب

(WD. 7 71 

 ةحص وأ) هنودب نوكي ال ناسحإب عابتالا اذإ «ةمزالملا لوط هنم رهاظلاو

 نإف ءهنع ظفحي نم نس يف هآر نوكي نأ طرتشا هنإف «نابح نباك (عامسلا

 ىف '' ”ةدع هنإف «ةفيلخ نب فلخك هتياورب ةربع الف هنع ظفحي مل اريغص ناك

 يأ (زييمتلا وأ) اريغص هنوكل ثيرح نب ورمع ىأر ناك نإو «نيعباتلا عابتأ

 .مهيلإ ةياورلا ةبسن حصي نيذلا نيزيمملا نم نوكي

 يأب مهقاحلإ يف فلتعا ةقبط نيعباتلاو ةباحصلا نيب يقبو)
 "”نيتمجعملا داضلاو ءاخلاب مرضخملا (نومرضخملا مهو «نيمسقلا

 ىردي ال مرضخم محل :مهلوق نم امإ هقاقتشاو ءاهرسكب :ليقو «ءارلا حتفبو

 نيبو «ةرصاعملل ةباحصلا نيب يأ «نيتقبطلا نيب مهددرتل «ىثنأ وأ ركذ نم
 ءلبإلا ناذآ اومرضح نم وأ ؟مه امهتيأ نم ىردي ال «ةيؤرلا مدعل نيعباتلا

 اوناك ةيلهاجلا لهأ نأ كلذو ءهخئاشم ضعب نع مكاحلا ىكح امك ءاهوعطق

 ويروح وأ اهيلع ريغأ نإ مهمالسإل ةمالع نوكيل «لبإلا ناذآ نومرضخي

 لهأ ضعب نع هاكح امك ءءارلا رسكب مرضخملا نوكي نأ لمتحي اذه ىلعف

 77١. ص ثيدحلا مولع(١)

 .دودعم يأ (۲)

 .ةمجعملا :ط يف(؟)

 . 5 ص ثيدحلا مولع ةفرعم(٤)
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 ىعداو ءةباحصلا ىف ربلا دبع نبا مهدعف .#6 ىبنلا اوري مل و

 “وأ ل 2: . أ 1 ةغلا (0 5 .
 مدعل رصاع نإو «ةباحصلا نع عطتقا هن «حتفلاب نوكي ن لمتحيو« ا

 ةلمهملا ءاحلاب مرضحم عمس دق :تايفولا يف ناكلخ نبا لاق .ةيؤرلا
£ ۳ 

 (ةيلهاجلا اوكردأ نيذلا) " بيرغ وهو :يقارعلا لاق .ءارلا رسكبو

 اومس «ةثعبلا لبق ام ةيلهاجلاو هي هللا لوسر ةايح ىف ارابك وأ اوناك اراغص

 نيح ةيلهاجلا رمأ لاوزل ةكم حتف لبق ام :ليقو «مهتالاهج ةرثكل كلذب

 ةياقس نم ناك ام الإ ةيلهاجلا رومأ لطبأو «حتفلا موي كيو هّللا لوسر بط

 ىبنلا اوري ملو) هدعب وأ 8 هتايح يف (مالساإللاو) ةبعكلا ةنادسو جاحلا

 مح £ و )4( £ 1 8

 نب ديزيك «هتايح يف ملسأ نمب مهضعبو ءو ىبنلا دعب ملسأ مث «ربكلا

  1ل( : 7 س وال
 لف و ءقيرطلا يف وهو ة# يبنلا ضبقف ءَ يبنلا ىلإ لحر هنإف «بهو

 8 1 . ٤  t(Dا ا(
 ورمعو ةلفغ نب ديوسو ىنابيشلا ' ”[ورمع] يبأك ءاسفن نيرشع ملسم مهذع

. . 200 U 00 
 يف ربلا دبع نبأ مهدعف) رثكأ مهو :ىوونلا لاق ءمهريغو نوميم نب

 )١(في .عطقنا :ط

 ) )۲ةيفلألا حرش يف يواخسلل اعبت ناكلح نبا نع فنصملا لقن اذك  ۱٦۳/۳تايفو ىف همالك صنو

 نايعألا ۲/ ۲٠٤.ها “اضيأ ءارلا رسكب عمسو ءةلمهملا ءاحلاب مرضحم اضيأ كلذ ىف عمسو” :ىلي امك

 يقارعلل ةيفلألا حرش(۴) ۳/٠٦ .
 )٤(فتح يواخسلل ثيغملا ٠١۳/۳.

 )٥(نفس .ردصملا

 ثيغملا حتفو (۲۷۳ص) ثيدحلا مولع ىف امك “ورمعوبأ” باوصلاو “رمعوبأ” :نيتخسنلا يف(1)
 .ىنابيشلا سايإ نب دعس ورمعوبأ وهو ءامهريغو )۲/۱۹٦(

 .7179/7 بيرقتلا (۷)
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 ابعوتسم اعماج هباتك نوكيل مهدروأ امنإ هنأب هباتك ةبطح يف حصفأ هنأل

 فرع ءاوس «نيعباتلا رابك يف نودودعم مهنأ حيحصلاو ءلوألا نرقلا لهأل
 نإ نكل ءال مآ «يشاجنلاك 6 يبنلا نمز يف املسم ناك مهنم دحاولا نأ

 ءضرألا يف نم عيمج نع هل فشك ءارسإلا ةليل #6 يبنلا نأ تبث

 هقالي مل نإو كاذ ذإ هتايح يف هب انموم ناك نم دعي نأ ىغبنيف «مهآرف

 مدقت امم (لوألا) مسقلا(ف) #4 هبناج نم ةيؤرلا لوصحل «ةباحصلا يف
 -دانسإلا ةياغ 4 يبنلا ىلإ ىهتني ام وهو- ةثالثلا ماسقألا نم هركذ

 ءةباحص مهنإ :لوقي ربلا دبع نبا نأ هريغو ضايع ىعداو ' ”«ةباحصلا
 هباتك نوكيل مهدروأ [امنإ] هنأب هباتك ةبطح يف حصفأ هنأل «رظن هيفو

 ' [نودودعم] مهنأ حيحصلاو لوألا نرقلا لهأل ابعوتسم اعماج

 ءارسإلا ةليل غ ىبنلا نأ تبث نإ نكل ءال مأ ءىشاجنلاك 4 ىبنلا

 ناك نم دعي نأ ىغبنيف «مهآرف ضرألا يف نم عيمج نع هل فشك
 لوصحل «ةباحصلا ىف هقالي مل نإو ' [كاذ ذإ] هتايح يف هب انموم

 ةثالثلا ماسقألا نم مدقت امم لوألا مسقلاف إل هبناج نم ''”[ةيؤرلا]

 .“باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا” هباتك يف مهركذ يأ(١)

 .لصألا نم طقس( ۲)

 «نيملسم نيوبأ نم هدهع ىلع دلو نم انركذ كلذك و” :ربلا دبع نبا لاق 27 4/1 ق/ ١ ج باعیتسالا(۳)
 اذهبو «هيلع دري ملو هيلإ ةقدصلا ىدأ دق هب انمؤم ناك نمو اذه وحنو ءهيلع كرابو هيلإ رظن وأ «هل اعدف

 | .“ملسو هيلع هللا ىلص هيلع راشأ يذلا نرقلا لمكتسي هلك
 .ط نم حيحصتلا و “ن ودعم” :لصألا يف عقو(٤)

 طط نم ةدايزلا(ه)

 .“ةياورلا” ىلإ لصألا يف فرح( )
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 :يناثلاو) ءال مأ لصتم دانسإب ءاهتنالا كلذ ناك ءاوس (عوفرملا وه)

 وهو (عوطقملا :ثلاثلاو) «يباحصلا ىلإ يهتني ام وهو (فوقوملا

 يف يعباتلا ىلإ ىهتتي ام لثم يأ (هلثم) ةيمستلا يف يأ (هيف) مهدعب

 ءنالف ىلع فوقوم :تلق تئش نإو ءاعوطقم كلذ عيمجج ةيمست

 عطقنملاف «عطقنملاو عوطقملا نيب حالطصالا يف ةقرفتلا تلصحف

 «ىرت امك نتملا ثحابم نم ع وطقملا و «مدقت امك دانسإلا ثحابم نم

 كلذ ناك ءاوس «ع وفرملا وه -دانسإلا ةياغ © هيلإ يهتني ام وهو-

 ىلإ يهتني ام وهو «ءفوقوملا :يناثلاو ءال مأ ٍلصتم دانسإب ءاهتنالا

 نود نمو «يعباتلا ىلإ ىهتني ام وهو «ع وطقملا :ثلاثلاو ءيباحصلا

 يأ «هلثم -ةيمستلا يف ىأ- هيف مهدعب نمف نيعباتلا عابتأ نم يعباتلا

 تئش نإو ءاعوطقم كلذ عيمج ةيمست يف يعباتلا ىلإ ىهتني ام لثم

 نيعباتلا نع ءاج اميف فوقوملا تلمعتسا نإ يأ (نالف ىلع فوقوم :تلق

 هفقو وأ «سؤاط ىلع وأ ءءاطع ىلع فوقوم لقف ؛مهب هدّيقف مهدعب نمو

 رك ذ امم (حالطصالا يف ةقرفتلا تلصحف) كلذ وحنو دهاجم ىلع نالف

 يف اقباس ركذ ام عم «نتملا ثحابم نم هنأ نمو ءعوطقملا فيرعت نم انه

 ع وطقملا نيب) دانسإلا ثحابم نم هنأو «عطقنملا فيرعت نم دانسإلا ثحابم

 نم عوطقملا و «مدقت امك دانسإلا ثحابم نم عطقنملاف «عطقنملاو

 يأ (اذه عضوم يف اذه مهضعب قلطأ دقو «ىرت امك نتملا ثحابم
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 يف (دنسملاو .رثألا) عوطقملاو فوقوملا يأ (نيريحألل لاقيو)
 دنسب يباحص عوفرم) وه دنسم ثيدح اذه :ثيدحلا لهأ لوق

 ءلصفلاك يباحص يلوقو «سنجلاك عو فرم يلوقف (لاصتالا هرهاظ
 ءقلعم وأ لضعم هنإف هنود نم وأ «لسرم هنإف يعباتلا هعفر ام جرخي

 هيف ام لحديو «عاطقنالا هرهاظ ام جرخي “لاصتالا هرهاظ ”يلوقو

 نم مهفيو «ىلوألا باب نم لاصتالا ةقيقح هيف دحوي امو لامتحالا

 يأ (حالطصالا نع ازوجت سكعلابو) عطقنملا عضوم يف عوطقملا

 فوقوملا يأ- نيريخألل لاقيو) .يوغللا ىنعملل ةدارإو هنع ازواجت
 ا” شألا -عوطقملاو

 دنسملا#

 وه -دنسم ثيدح اذه :ثيدحلا لهأ لوق يف- دنسملاو)

 (سنجلاك عوفرم يلوقف ءلاصتالا هرهاظ دنسب يباحص عوفرم

 هعفر ام هب جرخي «ءلصفلاك يباحص يلوقو) هريغو دودحملا لمشي

 (لضعم هنإف هنود نم وأ «لسرم هنإف)  هّللا لوسر لاق :لاقو (يعباتلا

 نيفنصملا نم فنصم هعفر نإ (قلعم وأ) ادعاصف نينثا طقاسلا ناك نإ

 هرهاظ ام جرخي لاصتالا هرهاظ يلوقو) دانسإلا ادبم هنم ىذلا

 لامتحا يأ (لامتحالا هيف ام "هيف لحديو) يلجلا لسرملاك (عاطقنالا

 نم لاصتالا ةقيقح هيف دجوي امو) ىفخلا لسرملاك عاطقنالاو لاصتالا
 لاقيو” :ىلي امك يهو ءريخأتو ميدقتب نكل ءط يف ةدوحوم يهو «لصألا نم ةرابعلا هذه تطقس(١)
 .“عوطقملاو فوقوملل يأ رثألا نيريحألل

 .نتملا خسن عيمج يف الو ط يف “هيف” سيل( ۲)
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 يذلا رصاعملا و سلدملا ةنعنعك ىفحخلا عاطقنالا نأ روهظلاب دييقتلا

 نيذلا ةمئألا قابطإل ءادنسم هنوك نع ثيدحلا جرحي ال هيقل تبثي مل

 :مكاحلا لوقل قفاوم فيرعتلا اذهو .كلذ ىلع ديناسملا اوجرح

 نع هخيش اذك و «هنم هعامس رهظي خيش نع ثدحملا هاور ام دنسملا

 :لاقف بيطخلا امأو تؤ هللا لوسر ىلإ يباحص ىلإ الصتم هخيش

 ةنعنعك يفخلا عاطقنالا نأ روهظلاب دييقتلا نم مهفيو «ىلوألا باب

 ثيدحلا جرخي ال هيقل تبثي مل يذلا رصاعملا) ةعنعنع (و سلدملا

 مهقافتاو (ديناسملا اوجّرخ نيذلا ةمئألا قابطإل ادنسم هنوك نع

 امم هريغ لوقل اذكو (مكاحلا لوقل قفاوم فيرعتلا اذهو .كلذ ىلع)

 رهظي خيش نع ثدحملا هاور ام دنسملا) :2"ربلا دبع نبا مهنع ىكح

 فيرعت يف امك هيف "”[روهظلا] ربتعاو عوفرملاب صح هنأل '''(ِكيي هللا
 دنسملا :لاقف يدادغبلا بيطخلا) ركبوبأ ظفاحلا (امأو) «مكاحلا

 ىمسي لصتم دنسب ءاح اذإ فوقوملا ' [اذه] ىلعف ءلصتملا

 ام لك عوفرملا نأ ىلإ موق بهذ دقو” 05 ديهمتلا يف لاق ثيح موق نع ربلا دبع نبا هاكح(١)

 لصتا ام ىلع الإ عقي ال دنسملا نأو ءاعوطقم وأ ناك الصتم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ فيضأ

 .“ملسو هيلع هّللا ىلص يبنلا ىلإ اعوفرم

 . ۲۲ص ثيدحلا مولع ةفرعم(۲)

 .ط نم تبثملاو “رهطلا” لصألا يف عقو(۳)

 )٤( ص ةيافكلا 50

 .ط نم ةدايزلا(ه)
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 ثيح ربلا دبع نبا دعبأو .ةلقب ىتأي دق كلذ نإ :لاق نكل ادنسم هدنع

 لضعملا ىلع قدصي هنإف ءدانسإلل ضرعتي ملو .عوفرملا دنسملا :لاق

 .هب لئاق الو ءاعوفرم ناك اذإ عطقنملاو لسرملاو

 ىلإ يهتني نأ امإف) ءدنسلا لاجر ددع يأ (هددع لق نإف)

 كلذب يأ- هب دري ءرخآ دنس ىلإ ةبسنلاب ليلقلا ددعلا كلذب (65 يبنلا

 ةمئأ نم (مامإ ىلإ) يهتني (وأ) ءريثك ددعب هنيعب ثيدحلا كلذ -دنسلا

 كلف ريغو فينصتلاو طبضلاو هقفلاو ظفحلاك ماع ةفص يذ) ثيدحلا
 يعفاشلاو يروثلاو كلامو ةبعشك حيحرتلل ةيضتقملا تافصلا نم

 :لاق نكل) اضيأ عوطقملا لب فوقوملاو عوفرملا لمشيف (ادنسم هدنع

 هريغ نود هي ىبنلا نع ءاج اميف لمعتسي ام رثكأو (ةلقب ىتأي دق كلذ نإ

 دنسملا :لاق ثيح ربلا دبع نبا دعبأو) .مهدعب نمف ةباحصلا نم
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 هنإف «دانسإلل ضرعتي ملو) ةصاخ #4 يبنلا نع ءاج ام وهو ' (عوفرملا

 .(هب لئاق الو ءاعوفرم ناك اذإ عطقنملاو لسرملاو لضعملا ىلع قدصي

 مولعلاإب
 ىبنلا ىلإ ىهتني نأ امإف ءدنسلا لاحر ددع يأ ءهددع لق نإف)

 كلذب يأ- هب دري ءرخآ '”[دنس ىلإ] ةبسنلاب ليلقلا ددعلا كلذب مي

 ةمئأ نم مامإ ىلإ يهتني وأ ءريثك ددعب هنيعب ثيدحلا كلذ -دنسلا

 )١١( ربلا دبع نبال ديهمتلا 7١/١.

 ) )۲.ط نم



11۷ 

 -# يبنلا ىلإ يهتني ام وهو- (لوألاف) ءمهوحنو ملسمو يراخبلاو
 «ئوصقلا ةياغلا ناك احيحص هدنس نوكي نأ قفتا نإف (قلطملا ولعلا)

 ةبعشك ) ءاهركذ رم [یتلا] (حيحرتلل ةيضتقملا تافصلا نم كلذ

 لوألاف مهوحنو ملسمو يراخبلاو يعفاشلاو ىروثلاو كلامو

 ةصيصخ دانسإلا لصأ (قلطملا ولعلا -5 يبنلا ىلإ يهتني ام وهو-
 نبا لاقو «ةدكاولا ننسلا نم ةغلاب ةنسو «ةمألا هذه صئاصخ نم ةلضاف

 هيف ولعلا بلطو ' ”.ءاش ام ءاش نم لاقل هال ول «نيدلا نم دانسإلا :كرابملا

 لاقو .فلس نمع ةنس يلاعلا دانسإلا بلط :لبنح نب دمحأ لاق ءةغلاب ةنس

 نبا لاق '”.لجو زع هللا ىلإ -ةبرق وأ- ٌبرق دانسإلا برق :ملسأ نب ' ”دمحأ

 هللا ىلإ برق هيلإ برقلاو ءب هّللا لوسر ىلإ ٌبرق دانسإلا برق نأل :حالصلا
 ركذف ' «ةحيحص ةنس يلاعلا دانسإلا بلط يف :مكاحلا لاقو “”.لجو زع

 اذك معزف كلوسر اناتأ !دمحم اي” هلوقو «يبارعألا ئيجم يف سنأ ثيدح

 ركنأل بحتسم ريغ دانسإلا يف ولعلا بلط ناك ولو :لاق 7« ثيدحلا .....

 ىف ثنؤملا ريمضلاو “تافصلا” ةفص هنأل ءباوصلا وه ط نم هانتبثأ امو “ىذلا” لصألا يف عقو(١)

 ( .هيلإ عحار “اهرکذ”

 .كرابملا نبا نع هحيحص ةمدقم يف (۳۲) ملسم هاور(1)
 ٠٠٠/۲. يقارعلل ةيفلألا حرش 2١5١ ص ريثك نبال ثيدحلا مولع راصتخا 2777١ ص ثيدحلا مولع (۳)

 دمحم” باوصلاو ءأطخخ وهو 25117 ص هحرش ىف يراقلا يلع هعبتو “ملسأ نب دمحأ” فنصملا لاق انك(5)

 نب دمحم نسحلاوبأ دهازلا ظفاحلا ينابرلا مامإلا وهو ءامهريغو ةيفلألا حرشو ثيدحلا مولع ىف امك «“ملسأ نب
 .۱۹۰/۱۲-۲۰۷ ءالبنلا مالعأ ريس ىف هتمحرت رظنأ ه1 ۲ ةنس ىفوتملا «ىسوطلا ملسأ

 )٥ ص حالصلا نبال ثيدحلا مولع( 777637151١ .

 .777؟ ص ثيدحلا مولع( )٦

 . 5 ص ثيدحلا مولع ةفرعم(۷)

 .مالسإلا ناكرأ نع لاوسلا باب :ناميإلا يف )٠١7( ملسم هجرخأ «ليوط ثيدح وه(۸)



1۸ 

 (يناثلاو) .مدعلاك وهف ءاعوضوم نكي مل ام ةدوجوم هيف ولعلا ةروصف الإو
 نم ددعلا ناك ولو «مامإلا كلذ ىلإ هيف ددعلا لقي ام وهو (يبسنلا) ولعلا
 ىتح هيف نيرخأتملا ةبغر تمظع دقو ءاريثك هاهتنم ىلإ مامإلا كلذ
 .هنم مهأ وه امب لاغتشالا اولمهأ ثيحب «مهنم ريثك ىلع كلذ بلغ

 لوسرلا هربخأ ام ىلع راصتقالاب هرمألو «هنع هلوسر هربخأ امع هلاؤس هيلع

 الإ و ءئوصقلا ةياغلا ناك احيحص هدنس نوكي نأ قفتا نإف) '”.هنع

 ناك اذإ يأ (مدعلاك وهف ءاعوضوم نكي مل ام دوجوم ولعلا ةروصف
 دوجو ىلع فقوتي ولعلا ةروص نأل ءولعلا ةروص هيف دحوي الف اعوضوم

 ولعلا ةروص دوجو ديقو '.[الصأ] هل دانسإ الف «مدعلاك عوضوملاو ءدانسإلا
 مل اذإ امب -يوونلاو يقارعلاو مكاحلاك- هريغ هديقو ءاعوضوم نكي مل اذإ امب

 الف ةاورلا ضعب فعض عم دانسإلا برق ناك اذإ ' [ىتح] افيعض نكي

 نأل ءرهاظلا وهو «نيباذكلا ضعب اهيف ناك اذإ اميس ال ءولعلا اذه ىلإ تافتلا

 ديبقتلا نم دب الف ءةحصلا ىلإ برقأ هنوك -ئيجيس امك- ولعلا نم ضرغلا
 ؛يبسنلا ولعلا :يناثلاو) ةفيعض هتاور نوكي ام هيف جردني ال ىتح كلذب

 مامإلا كلذ نم ددعلا ناك ولو «مامإلا كلذ ىلإ هيف ددعلا لقي ام وهو

 ىف ليلقلا ددعلا يهتني نأو ءدب ال هنأ هنم ردابتملا رهاظلاو (اريثك هاهتنم ىلإ

 «هخيش ىلإ يهتني ةقفاوملا يف نإف ءكلذك سيلو «مامإلا كلذ ىلإ يبسنلا ولعلا
 كلذ ىلإ هيف ددعلا لقي ام” :لاقي نأ ىلوألاف «هخيش خيش ىلإ لدبلا يفو

 ةبغر تمظع دقو) ىبسنلا ولعلا ماسقأ عيمج لمشيل “هدعب نم وأ مامإلا

 .۷ ص ثيدحلا مولع ةفرعم(١)

 .ط نم ةدايزلا(۳) ."ةلصتم” نيتخسنل لا ىف(؟)



۱۹ 

 ام هنأل ءأطحلا ةلقو ةحصلا ىلإ برقأ هن وكل هيف ابوغرم ولعلا ناك امنإو

 طئاسولا ترثك املكف «هيلع زئاج أطلاو الإ دانسإلا لاحر نم وار نم

 ىف ناك نإف ءتّلق تّلق امّلكو «زيوحتلا ناظم ترثك دنسلا لاطو

 ظفحأ وأ هنم قثوأ هلاجر نوكي نأك «ولعلا يف تسيل ةيزم لوزنلا

 امأو «ىلوأ ذئئيح لوزنلا نأ يف ددرت الف ءرهظأ هيف لاصتالا وأ «هقفأوأ

 مظعيف ةقشملا يضتقي ثحبلا ةرثك نأب جتحاو ءاقلطم لوزنلا حجر نم

 .فيعضتلاو حيحصتلاب قلعتي امع يبنحأ رمأب حيجرت كلذف ءرجألا

 ثيحب «مهنم ريثك ىلع كلذ بلغ ىتح) ولعلا يف يأ (هيف نيرحأملا
 امنإو) .ءاصقتسالاو لاوحألا عبتت وهو (هنم مهأ وه امب لاغتشالا اولمهأ

 هنأل ءأطحخلا ةلقو «ةحصلا ىلإ برقأ هنوكل هيف ابوغرم ولعلا ناك

 ترثك املكف «هيلع زئاج أطخخلاو الإ دانسإلا لاجر نم وار نم ”[ام]
 امّلك و) ءاطخلا زيوجت يأ (زيوجتلا ناظم ترثك دنسلا لاطو طئاسولا

 ةيزم لوزنلا يف ناك نإف) ءأطخلا زيوجت ناظم (تّلق) طئاسولا (تلق

 ظفحأ وأ) هلاجر نم يأ (هنم قثوأ هلاجر نوكي نأك ءولعلا يف تسيل

 امأو «ىلوأ ذئنيح لوزنلا نأ يف ددرت الف رهظأ هيف لاصتالا وأ «هقفأ وأ

 مظعيف ةقشملا يضتقي ثحبلا ةرثك نأب جتحاو ءاقلطم لوزنلا ححر نم

 (فيعضتلاو حيحصتلاب قلعتي امع يبنحأ رمأب حيجرت كلذف «رحألا

 دانسإلا يف لوزنلا نأ رظنلا لهأ ضعب نع دالخ نبا ىكح ام در ىلإ ةراشإ

 ثيدحلا نتم يف دهتجي نأ يوارلا ىلع بجي هنأب جتحاو «ححرأو لضفأ

 .ط نم حيحصتلاو “وار نم نم” :لصألا يف عقو(١)



Y۹ 

 دحأ خيش ىلإ لوصولا يهو «ةقفاوملا) -ىبسنلا ولعلا يف يأ- (هيفو)
 فنصملا كلذ ىلإ لصت يتلا ةقيرطلا يأ (هقيرط ريغ نم نيفنصملا

 نم هانيور ولف ءاثيدح كلام نع ةبيتق نع يراخبلا ىور :هلاثم .نيعملا

 نم هنيعب ثيدحلا كلذ انيور ولو «ةينامث ةبيتق نيبو اننيب ناك هقيرط
 «ةعبس هيف ةبيتق نيبو اننيب ناكل ًالثم ةبيتق نع جاّرسلا سابعلا يبأ قيرط

 دانسإلاولع عم هنيعب هخیش يف يراحبلا عم ةقفاوملا تلصح دقف
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 . كلل
 .فنصملا هركذ ام ههججوو .ةجحلا فيعض بهذم اذهو :حالصلا

 ةقفاوملا#

 ىلإ لوصولا يهو «ةقفاوملا -يبسنلا ولعلا يف يأ- هيفو)

 ةتسلا بتكلا ذحأ يف اثيدح يوارلا يوري نأ ةقفاوملا يأ (نيعملا فنصملا

 ولو «ةتسلا بتكلا دحأ قيرط نم '”هاور ول ام ىلع هاور ىذلا قيرطلا اذه

 ىور :هلاثم) .لدبلا وهف هقيرط ولع عم هخيش خيش ىف ةتسلا دحأ عم عمتحا

 اننيب ناك هقيرط نم هانيور ولف ءاثيدح كلام نع ةبيتق نع يراخبلا

 سابعلا يبأ قيرط نم هنيعب ثيدحلا كلذ انيور ولو «ةينامث ةبيتق نيبو
 ةقفاوملا انل تلصح دقف «ةعبس ةبيتق نيبو اننيب ناكل ةبيتق نع جاّرسلا

 7١2 ص يزمرهمارلا دالخ نبا يضاقلل لصافلا ثدحملا(١)

 . ۲۳۸ ص ثيدحلا مولع(؟)

 .“هاور ام ىلع” :ط يف( ۳)



۲۲١ 

 لوصولا وهو«لدبلا) -يبسنلا ولعلا يف يأ- (هيفو) .هيلإ دانسإلا ىلع
 ىرحخأ قيرط نم هنيعب دانسإلا كلذ عقي نأك (كلذك هخيش خيش ىلا

 نوربتعي ام رثكأو .ةبيتق نم هيف الدب يبنعقلا نوكيف ءكلام نع يبنعقلا ىلإ
 .هنودب عقاو لدبلاو ةقفاوملا مساف الإو ءولعلا انراق اذإ لدبلاو ةقفاوملا

 .(هيلإ دانسإلا ىلع دانسإلا ولع عم هنيعب هخيش ىف يراخبلا عم

 ©لدبلازب
 خيش ىلا لوصولا وهو «لدبلا -يبسنلا ولعلا يف يأ- هيفو)

 ىلإ ىرخأ قيرط نم هنيعب دانسإلا كلذ عقي نأك ءكلذك هخيش

 نوربتعي ام رثكأو .ةبيتق نم هيف الدب يبنعقلا نوكيفء كلام نع يبنعقلا

 عقاو لدبلاو ةقفاوملا مساف الإو «”ولعلا انراق اذا لدبلاو ةقفاوملا

 مهثعب دصقل ولعلا ةروص ىف لدبلاو ةقفاوملا مهلامعتسا رثكأ ينعي (هنودب

 لاق .ًاضيأ هنودب قلطي دقو «ةيمستلا عنمي ال كقيرط يف لوزنلا لب «نيقيرطلا

 “مدع عم لدبلاو ةقفاوملا مسا قالطإ حالصلا نبا ريغ مالك ىفو :ىقارعلا

 امهقالطإ حالصلا نبا دّيقو .ايلاع الدبو ةيلاع ةقفاوم اولاق الع ناف ءولحلا

 امهيلع قلطي ال نكل ءلدبو ةقفاوم ًاضيأ وهف ايلاع نكي مل ولو :لاق ءولعلاب

 (©.هيلإ تافتلالا مدعل لدبلاو ةقفاوملا مسا

 .ولعلا يف انراق :ط ىف(١)

 .ط نم “مدع” ظفل طقس(١؟)

 .؟ 58 ص يقارعلل ةيفلألا حرش(۳)

 . ۲۳۳ ص ثيدحلا مولع( )٤



۲۲ 

 يوارلا نم دانسإلا ددع ءاوتسا يهو «ةاواسملا) يبسنلا ولعلا يف يأ (هيفو)

 يوري نأك نيفنصملا دحأ دانسإ عم ىبسنلا ولعلا دانسإ يأ (هرخآ ىلإ

 كلذ عقيف سفن رشع دحأ هيف  يبنلا نيبو هنيب عقي ًاثيدح ًالثم يئاسنلا

 دحأ هي يبنلا نيبو هيف اننيب عقي 6 يبنلا ىلإ رحآ دانسإب هنيعب ثيدحلا

 ةظحالم نع رظنلا عطق عم ددعلا ثيح نم يئاسنلا يواسنف ءاسفن رشع

 ةاواسملا#
 دانسإلا ددع ءاوتسا ىهو «ةاواسملا -ىبسنلا ولعلا يف يأ- هيفو)

 يأ (نيفنصملا دحأ دانسإ عم -دانسإلا يأ- هرحخآ ىلإ يوارلا نم

 امبر لب «يعباتلاك هبراق نم وأ يباحصلا ىلإ كدانسإ ددع لقي نأ ةاواسملا

 وأ ىعباتلا وأ يباحصلا نيبو كنيب عقي ثيحب ف هللا لوسر ىلإ ناك

 9 الصلا نبا هركذ اذك «هنيبو ملسم نيب عقو ام لثم ددعلا نم #6 لوسرلا
 ةحفاصملاو ةاواسملا يف نأ لمأتملا ىلع ىفخي ال :لاق مث «هريغ هعبتو

 نايقتليف ءملسم خيش نع ًاديعب الإ ملسم دانسإو كدانسإ ىقتلي ال كل نيتعقاولا

 ىلإ ةبسنلاب ةاواسملا يف ةربتعم ةلقلاف "”.ىهتنا ءهنم ابيرق وأ هباحصلا يف

 ًالثم يئاسنلا يوري نأك) هيلإ ىهتني ثيحب ربتعي الو نيفنصملا دحأ ةياور
 ثيدحلا كلذ انل عقيف ءًاسفن رشع دحأ هيو يبنلا نيبو هنيب ًافيدح

 رشع دحأ هه يبنلا نيبو هيف اننيب عقي #6 ىبنلا ىلإ رخآ دانسإب هنيعب

 نع رظنلا عطق عم ددعلا) درجم (ثيح نم ىئاسنلا يواسنف ءأسفن

 .7177+7724 ص ثيدحلا مولع ىف(١)

 TE ص ثيدحلا مولع )



۲ 

 يهو ءةحفاصملا) ًاضيأ يبسنلا ولعلا يف يأ (هيفو) .صاحلا دانسإلا كلذ

 تيمَسو ءالوأ حورشملا هجولا ىلع (فنصملا كلذ ذيملت عم ءاوتسالا
 ءايقالت نم نيب ةحفاصملاب بلاغلا ىف ترج ةداعلا نأل ةحفاصم

 لباقيو) . ءانحفاص انأكف «يئاسنلا انيقل انأك ةروصلا هذه يف نحنو

 هلباقي ولعلا ماسقأ نم مسق لك نوكيف (لوزتلا) ةروكذملا (هماسقأب ولعل
 .لوزتلل عبات ريغ عقي ولعلا نأ معز نمل ًافالح «لوزنلا ماسقأ نم مسق

 .ةبترلا ىلعأ يف مهنوكو (صاخلا دانسإلا كلذ) لاجر (ةظحالم

 «ةحفاصملا#
 ءاوتسالا يهو «ةحفاصملا ًاضيأ -يبسنلا ولعلا يف يأ- هيفو)

 نأ ةحفاصملا يأ (لوأ حورشملا هجولا ىلع فنصملا كلذ ذيملت عم
 يج لوسرلا ىلإ ناك امبر لب « هبراق نم وأ يباحصلا ىلإ كدانسإ ددع لقي

 «نيفنصملا دحأ دانسإل ايواسم هريحخأ ىلإ ىوارلا نم دانسإلا نوكي ثيحب

 .هحفاصو يراخبلا وأ ىئاسنلا نم ثيدحلا عمس هنأك يوارلا نوكيف

 نم نيب ةحفاصملاب بلاغلا ىف ترج ةداعلا نأل ةحفاصم تيمسو)

 .(هانحفاصانأكف «يئاسنلا انيقل انأك ةروصلا هذه ىف نحنو ءايقالت

 4 لورزنلاو»
 مسق لك نوكيف «لوزنلا ةروكذملا هماسقأب ولعلا لباقيو)

 ليصفت نم ملعي اهليصفتو (لوزنلا ماسقأ نم مسق هلباقي ولعلا ماسقأ نم
 دارأ هلعلو (لوزنلل عبات ريغ عقي ولعلا نأ معز نمل ًافالح) ولعلا ماسقأ



٤ 

 ةقلعتملا رومألا نم (رمأ يف هنع ىور نمو يوارلا كراشت نإف)

 عونلا (وهف) خئاشملا نع ذحخألا وهو ءيقللاو نسلا لثم ةياورلاب
 .هنيرق نع ًايوار نوكي ذئنيح هنأل «(نارقألا) ةياور :هل لاقي يذلا

 : لوقي ًالئاق لعل :لاق هنإف «همالك رهاظ نم مهفي ام ىلع ًءانب ءمكاحلا معزلاب

 لوزنلل نإف ءكلذك سيلو «هدض فرع دقف ولعلا فرع نمف «ولعلا دض لوزنلا
 :حالصلا نبا لاق «"”همالك رخآ ىلإ ... 2 ”[ةعنصلا] لهأ الإ اهفرعي ال بتارم

 هنوكل ًايفن لب «هتركذ يذلا هجولا ىلع ولعلا دض لوزنلا نوكل ًايفن سيل اذه

 و هنايب ىف رصق هنإف ءولعلا ةفرعم يف وه هرك ذ امب قيلي كلذو «هتفرعمب فرعي

 (9.لوزنلا بتارمل ًامهفم اليصفت لصفمدهتإف ءانرك ذام كلذك سيلو «هليصفت
 نارقألا ةياورإ و 5

 ةقلعتملا رومألا نم رمأ يف هنع ىور نمو يوارلا كراشت نإف)
 رابتعاب اذه (خئاشملا نع ذحألا وهو «ىقللاو نسلا لثم ةياورلاب
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 (”هكاحلا يفتكي امبرو :حالصلا نبا لاق «يقللاب ىفتكي امبرف الإو «بلاغلا

 ىف براقتلا دجوي مل نإ و -خئاشملا نع ذحألا يأ- دانسإلا يف براقتلاب
53 ۷ 

 اذإ “نانيرقلا امنإ” ٠ لاق امك ؛ ةبراقملا :ىقللاو كراشتلاب دارملاو سلا

 هنأل «نارقألا ةياور :هل لاقي يذلا ع ونلا وهف) امهدانسإ و امهنس براقت

 .“ةفصلا” ىلإ لصألا يف فحص(١)
 ١5. ص ثيدحلا مولع ةفرعم :رظنا(۲)

 . ۲۳۸۰۲۳۷ ص ثيدحلا مولع(۳)

 7١55. ص ثيدحلا مولع ةفرعم :رظنا( )٤

 . ۲۷۸ ص ثيدحلا مولع( ه)

 .ةنراقملا :ط ىف(19)

 .ملعأ هّللاو .“لاقي امك” هلعلو «نيتخسنلا يف اذك(۷)



YYo 

 وهو (جّبَدملا) وه (ف) رخآلا نع نينيرقلا يأ (امهنم لك ىور نإو)

 يذلا ىف ىناهبصألا خيشلا وبأ فنصو ءكلذ يف ينطقرادلا فنص

 نع يوري امهنم الك نأ قدص هذيملت نع خيشلا ىور اذإو .هلبق

 ةياور نم هنأل ءال رهاظلاو ءثحب هيف ؟اجبدم ىمسي لهف رخألا

 .(هنيرق نع ايوار نوكي ذئنيح

 4جبدملاو»
 (جّبَدُملا وهف رخآلا نع -نينيرقلا يأ- امهنم لك ىور نإو)

 هامس كلذب «ميج هرخآو ةدحوملا ديدشت و ةلمهملا لادلا حتفو ميملا مضب

 (لوألا نم صحأ وهو) ""دلجم يف ًالفاح اباتك هيف فنصو «ينطقرادلا
 معألا قدصل (اجبدم نارقأ لك سيلو «نارقأ ج جبدم لكف) " ”نارقألا يأ

 3 ينطقرادلا فنص دقو) «يلك سكع نودب صحألا دارفأ لك ىلع
 ”.نارقألا ةياور يأ (هلبق يذلا يف يناهبصألا خيشلا وبأ فنصو «كلذ

 رخألا نع يوري امهنم الك نأ قدص هذيملت نع خيشلا ىور اذإو)
 ُاجبدم ىمسي (ال رهاظلاو) ددرت يأ (ثحب هيف ؟اجبدم ىمسي لهف
 ىتحابيد نم ذوحأم جيبدتلاو .رغاصألا نع رباكألا ةياور نم هنأل)
 (©9احصلا بحاص لاق امك «ناتحابيدلا امهل لاقي ءنيّدلا ينعي (هجولا
 .“جبدملا باتك” همسا(١)
 .نارقألا ةياور :ط ىف(۲)

 .“نارقألا ةياور ركذ” خيشلا يبأ باتك مساو(۳)

 7077/١. يرهوجلل حاحصلا(٤)



۲۲٦ 

 (ىور نإو) .اذه هيف ئيجي الف «نيبناجلا نم ايوتسم كلذ نوكي نأ

 (ف) رادقملا يف وأ يقللا يف وأ نسلا يف (هنود) وه (نمع) يوارلا
 ةلمح نم يأ (هنمو .رغاصألا نع رباكألا ةياور) وه عونلا اذه

 ةباحصلاو (ءانبألا نع ءابآلا) ةياور هقلطم نم صحأ وهو ع ونلااذه

 (ةرثك هسكع يفو) كلذ وحنو هذيملت نع خيشلاو نيعباتلا نع

 ىضتقيف]) حلطصملا يف ىعاري دق يوغللا ىنعملاو ءامهٌريغو مكحملاو [۲

 .(اذه هيف عىيجي الف نيبناجلا نم ايوتسم كلذ نوكي نأ

 يف وأ يقللا يف وأ نسلا يف هنود وه نمع يوارلا ىور نإو)
 نع بسئذ يبأ نباو كلام ةياورك هظفحو هملع َةهلَقل ردقلا يأ (رادقملا

 .(رغاصألا نع رباكألا ةياور وه عونلا اذهف ) ههابشأ ور انيد نب هللادبع

 «هسكعو ءانبألا نع ءابآلا ةياورؤت
 يأ (هقلطم] نم صحأ وهو «ع ونلااذه ةلمح نم يأ- هنمو)

 هنبا نع سابعلا ةياورك (ءانبألا نع ءابآلا ةياور) -عونلا اذه "”[قلطم

 نع يراخبلا ةياورك (هذيملت نع خيشلاو) هل رابحألا بعك نع كلام نبا

 ةياورك «نيعباتلا عابتأ نع نيعباتلا ةياورك (كلذ وحن و) جاّرسلا سابعلا يبأ

 نع رغاصألا ةياور يأ (هسكع يفو) كلام نع ديعس نب ىيحيو يرهزلا

 .ط نم تبثملاو “ىضقي” لصألا يف عقو(١)
 .ط نم حيحصتلاو “هقلطم يأ اقلطم” لصألا يف عقو(۲)



۷ 

 نيب زييمتلا كلذ ةفرعم ةدئافو .ةبلاغلا ةكولسملا ةداجلا وه هنأل

 ءابألا ةياور يف بيطحخلا فنص دقو «مهلزانم سانلا ليزنتو مهبتارم

 .نيعباتلا نع ةباحصلا ةياور يف ًافيطل أ ءزج درفأو ءافينصت ءانبألا نع

 نيدلا حالص ظفاحلا عمجو (هدج نع هيبأ نع ىور نم هنمو)

 نع هيبأ نع ىور نم ةفرعم يف ًاريبك ًادلجم نيرخأتملا نم ىئالعلا

 (ةبلاغلا ةكولسملا) ةقيرطلا يأ ديدشتلاب (ةداجلا وه هنأل «ةرثك) رباكألا

 يأ (كلذ ةفرعم ةدئافو) ؟'”قيرطلا مظعم ةداجلا :حاحصلا بحاص لاق

 (مهلزانم سانلا ليزنتو مهبتارم نيب زييمتلا) رغاصألا نع رباكألا ةياور

 يف هنوكل ًاردق لضفأ و انس يوارلا نم ربكأ هنع يورملا نأ مهوت عفدو

 ٠ “مهلزانم سانلا اولزنأ” #8 هلوقب المع ءامهتلزنم لهجيف ءككلذك بلغألا

 فنص دقو) ءدنسلا يف بلقلا مهوت عفد ًاضيأو "7“ربكلا َرْبكلا” يي هلوقو

 يف ًافيطل أ ءزج درفأو < ”افينصت ء انبألا نع ءابألا ةياور يف بيطحلا
(°) 

 (نيعباتلا نع ةباحصلا ةياور

 عمجو «هدح نع هيبأ نع ىور نم) سكعلا نم يأ (هنمو)

 ًاريبك ًادلجم نيرخأتملا نم ىئالعلا نيدلا ح الص ظفاحلا
 ةفرعم ىف

 )١(الصحاح ٤٥۲/۲.

 دؤادوبأ الوصوم هجرحخأو (يوونلا حرشب ۲۱۸/۱) هحيحص ةمدقم لئاوأ يف اقلعم ملسم هركذ(؟)

 .ةشئاع ثيدح نم مهلزانم سانلا ليزنت يف باب :بدألا يف )۸٤۲(

 ةماسقلا باب :ةماسقلا يف )٤١٤۲( ملسمو «ةماسقلا باب :تايدلا يف (1۸۹۸) يراخبلا هجر أ()

 .ريكلا ربك :“ربكلا” ىنعمو .ةمثح يبا نب لهس ثيدح نم

 .431 ٤/١ نونظلا فشك يف امك “ءانبألا نع ءابآلا ةياور” همساو(4)

 .“يعباتلا نع يباحصلا ةياور” مساب 797/14 ءالبنلا مالعأ ريس ىف ىبهذلا هركذ(ه)



۲۸ 

 نع” هلوق ىف ريمضلا دوعي ام هنمف ءاماسقأ همسقو ءا ىبنلا نع هدح

 و كلذ نيبو «هيبأ ىلع هيف ريمضلا دوعي ام هنمو «يوارلا ىلع “هدح

 هباتك تصخل دقو «هيورم نم اثيدح ةمحرت لك يف جرو «هققح
 ام هيف عقو ام رثكأو دحج ةريثك محارت هيلع تدزو «روكذملا

 .ًابأ رشع ةعبرأب ءابألا نع ةياورلا هيف تلسلست

 نع هيبأ نع ميكح نب زهبك '(قي يبنلا نع هدج نع هيبأ نع ىور نم

 يباحصلاف «يريشقلا ةديح نب ةيواعم نبا وه[ ميكحف] كَ ىبنلا نع هدج

 هلوق يف ريمضلا دوعي ام هنمف ءًاماسقأ همّسقو) زهب دج وهو «ةيواعم وه

 نيبو «هيبأ ىلع هيف ريمضلا دوعي ام هنمو ءيوارلا ىلع “هدج نع”

 تصخل دقو «هيورم نم اثيدح ةمحرت لك يف جّرخو «هققح و كلذ

 هيف عقو ام رثكأو "0.ًادج ةريثك محارت هيلع تدزو ءروكذملا هباتك

 ظفاحلا هاور ام وهو (ًابأ رشع ةعبرأب ءابألا نع ةياورلا هيف تلسلست ام

 نسحلا ' [يبأ] نب رمع عاجشوبأ انربخأ :لاق (”ليذلا ىف يناعمسلا دعسوبأ

ع ىور نميف «ملعملا يشولا“ هامسو(١)
يلع هللا ىلص ىبنلا نع هدج نع هيبأ ن

 هركذ .“ملسو ه

 ش ١۹۹/۳. ثيغملا حتف ىف ىواخسلا

 .77١ص هتكن يف يبلحلا نسح نب يلع هركذ “ملعملا ىشو باتك راصتخا يشولا ملع” باتكل اذه مساو(؟)

 ا يماطسبلا نسحلا ىبأ نب رمع انخيش :4 0٠0/7 باسنألا نم رخآ عضوم



۲۹ 

 وهف) رخآلا ىلع (امهدحأ توم مدقتو «خيش نع نانا كرتشا نا و)

 نيثالثو عبرأ ةنس ادع دسحلا بلاط 5 0 ىنثدح :لاق ةئامعبرأ و

 يبأ ينثدح :لاق دمحم نب هللاديبع ىلع وبأ يدلاو ينثدح :لاق ةئامعبرأو

 نب ىلع يبأ ينثدح :لاق ىلع نب هّللاديبع يبا ينثدح :لاق هّللاديبع نب دمحم

 نب نيسحلا يبأ ينثدح :لاق نيسحلا نب نسحلا يبأ ينثدح :لاق نسحلا

 :لاق هّللاديبع يب أ ينثدح :لاق ةجحلاب بقلملا رفعج يبأ ينثدح :لاق رفعج

 هيبأ نع يلع نب نيسحلا نب يلع يبأ ينثدح :لاق رغصألا نيسحلا يبأ ينثدح

 ربخلا سيل :كي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هّللا يضر يلع [نع] هدج نع

 ° ةنياعملاك

 4قحاللاو قباسلا#

 (رخآ ىلع امهدحأ توم مدقتو «خيش نع نانثا كرتشا نإو)

 نبا كلذب حرص ءديعب دمأ امهنيب لصحف «ديدش دعابت امهيتافو نيب نوكي يأ

 ئيش طوقس نظ نم نمألا هطبض ةدئافو (قحاللاو قباسلاوهف) “”حالصلا

 .باوصلاب ملعأ ِهّللاو !نسحلا ١۹۸/۳: ثيغملا حتف نم ةعوبطملا ةخسنلا يف عقو(١)

 وه نيسحلا نب يلع دج نأل ءاطح اهتابثإو «ةدئاز يهو «نيتححسنلا يف ةدوجوم “نع” ةظفل اذك (۲)

 رظنا يراقلا حرش خسن ضعب ىف الو ۱۹۸/۳ ثيغملا حتف ىف “نع” تسيلو .بلاط يبأ نب يلع سفن

 .هنم 156 ص

 .سابع نبا ثيدح نم "51/9 مكاحلاو )۱۸٤۲( ۲۱٥/۱ دمحأ مامإلا هجرحأ(7)

 .7/85 ص ثيدحلا مولع رظنا(5)



۰ 

 هنم عمس يفّلَسلا ظفاحلا نأ كلذو ءةنس نوسمح و ةئام ةافولا يف

 ىلع تامو «هنع هاورو ءاثيدح -هخئاشم دحأ- ىنادربلا ىلعوبأ

 هطبس عامسلاب يفلسلا باحصأ رخآ ناك مث «ةئامسمح سأر

 ةئامتسو نيسمح ةنس هتافو تناك و «يكم نب نمحرلادبع مساقلاوبأ

 جاّرسلا سابعلا يبأ هذيملت نع ثّدح يراخبلا نأ كلذ ميدق نمو

 رخآو «نيتئام و نيسمخو تس ةنس تامو «هريغو خيراتلا يف ءايشأ
 ةنس تامو.فافخلا نيسحلاوبأ عامسلاب جارسلا نع ثّدح نم

 ةاورلا نم م دقألاو لزانلاو ىلاعلا ةف رعم يف بلاطلا هقفتو ءرحأتملا دانسإ ىف

 (”بولقلا يف د انسإلا ولع ةوالح ريرقتو «هثيدح متخ هب نمو خيشلا نع

 يأ (ام) امهيتافو نيب دعابتلا نم يأ (كلذ نم هيلع انفقو ام رثكأو)
 نوسمح و ةئام) وهو دمألا اذه (ةافولا يف نييوارلا نيب يذلا) دعابتلا

 دحأ- ينادربلا يلعوبأ هنم عمس ىفلَسلا ظفاحلا نأ كلذو «ةنس

 ناك مث «ةئامسمخلا سأر ىلع تامو «هنع هاور اثيدح -هخئاشم

 مساقلاوبأ) هدلو دلو يأ (هطبس عامسلاب يفلسلا باحصأ رخآ

 نمو .ةئامتسو نيسمح ةنس هتافو تناكو «يكم نب نمحرلادبع

 جاّرسلا سابعلا يبأ هذيملت نع '”[ثّدح] يراخبلا نأ "كلذ ميدق

 تس ةنس تامو) «هل “ةفنصملا] بتكلا نم (هريغو خيراتلا يف ءايشأ

 نأ ىفلسلا ظفل ةياكح ىلع ةياكحلا هذه مدقم يأ كلذ ميدق نمو” :اهيفف ءانه ةديزم ةرابع ط ىف( ۲)

 “ثيدح” لصألا يف عقو(؟)
 .“فنصملا” لصألا يف( )٤



55١ 

 عومسملا نأ كلذ نم عقي ام بلاغو .ةئامثالث و نيعستو ثالث

 هنم عمسي ىتح «ًانامز هنع نييوارلا ىدحإ توم دعب رخأتي دق هنم

 نم لصحيف ءاليوط ًأرهد هنم عامسلا دعب شيعيو «ثادحألا ضعب

 يوارلا (ىور نإو).قفوملا هّللاو «ةدملا هذه وحن كلذ عومجم

 عم وأ دجلا مسا عم وأ بألا مسا عم وأ (مسالا يقفتم نينثا نع)

 ءرضي مل نيتقث اناك نإف« ءامهنم الك صخي امب ازيمتي ملو «ةبسنلا

 نيسحلاوبأ عامسلاب جارسلا نع ثّدح نم رحآو «نيتئام و نيسمحو

 وأ فافخلا لمعل ةبسن «ةددشملا ءافلا مث ةمجعملا ءاخلا حتفب (فافحلا

 ثالث ةنس تامو) “”.ةيفلألا حرش يف يواخسلا هركذ اذكءاهعيب

 يأ (هنم عومسملا نأ كلذ نم نم عقي ام بلاغو .ةئامثالث و نيعستو

 ضعب هنم عمسي ىتح انامز هنع نييوارلا ىدحإ دعب رخأتي دق) خيشلا

 عامسلا دعب شيعي و) نسلا ثيدح وهو «حتفلاب ثدح عمج (ثادحألا

 ىلحاإدعب خيشلا رخأت يأ (كلذ عومجم نم لصحيف ءاليوط ًارهد هنم

 ةديعبلا (ةدملا هذه وحن) هنم عامسلا دعب ذيملتلا شيعو ءانامز نييوارلا

 .(قفوملا هللاو)

 وأ بألا مسا عم وأ مسالا يقفتم نينثا نع يوارلا ىور نإو)

 نإف ءامهنم الك صخي امب ازيمتي ملو «ةبسنلا عم وأ دجلا مسا عم

 نم بسحف مسالا يقفتم نينثا نع يوارلا ىور نإ يأ (رضي مل نيتقث اناك

تشي نمع هب زيمتي ئیش هعم رک ذی نأ ريغ
 «هريغو بأ مسا نم مسالا يف هعم كر

 )١( ثيغملا حتف 1/7 70.



۳۲ 

 نع بوسنمريغ دمحأ نع هتياور يف يراخبلا يف عقو ام كلذ نمو

 دمحم نع وأ «ىسيع نب دمحأ وأ حلاص نب دمحأ امإ هنإف ءبهو نبا

 نب دمحم وأ مالس نب دمحم امإ هنإف «قارعلا لهأ نع بوسنم ريغ

 «يراخبلا حرش ةمدقم يف كلذ تبعوتسا دقو «يلهذلا ىيحي

 مسا عم قافتالا عم وأ ءطقف بألا مسا عم قافتالا وه ''”[و] ءرخآ رمأ عم وأ

 نم) «ثيدحلا ةحص '”وه] و ءدوصقملا لوصحل رضي ال نيتقث اناك نإف

 نع هتياور ىف) طقف مسالا يف اقفتا امم (يراخبلا ىف عقو ام كلذ

 امإ هنإف ءبهو نبا نع) هب زيمتي ام هعم ركذي مل يأ (بوسنمريغ دمحأ
e1 ىلا ع (5) ع  

 ريع دمحم نع هتياور يف وا «ىسيع نب دمحا [وأ] حلاص نب دمحا

 ىيحي نب دمحم وأ مالس نب دمحم امإ هنإف «قارعلا لهأ نع بوسنم

 :لوألا دمحأ نب ليلخلا مهئابأ ءامسأو مهؤامسأ قفتا ام لاثمو (ىلهذلا

 «ينزملا رشبوبأ دمحأ نب ليلخلا :ىناثلاو (تراققلا یف نابح نبأ هركذ «لوحألا

 دمحأ مهدادجأ و مهئابآ ءامسأو مهؤامسأ قفتا ام لاثمو .2”رينتسملا نع ىور

 .ط نم ةدايزلا(١١)

 .“مه” ىلإ لصألا يف فرح(۲)
 .ط نم تبثملاو “و” لصألا يف عقو(')
 رصتقاو ءرجح نبا ظفاحلا نع القن ۲۷١/۳-۲۷۳ ثيغملا حتف يف يواخسلا مهركذ ءةعست مه(4)

 اعبت ةتس “قرتفملاو قفتملا” ثحبم يف يتأيس اميف ركذو؛بيطخلل اعبت نينثا ركذ ىلع انه فنصملا

 ١ 7700774 ص حالصلا نبال

 ۲٣۰ ۰۲۲۹/۸ تاقثلا باتك(ه)

 .ينزملا ةرق نب ةيواعم نب رضحأ نب رينتسملا وه(0)



۳ 

 (هصاصتخابف) رخآلا نع امهدحأ هب زاتمي ايلك اطباض كلذل دارأ نمو

 ناكوأ «كلذ نيبتي مل ىتمو (لمهملا نيبتي امهدحأب) يوارلا يأ
 .بلاغلا نظلاو نئارقلا ىلإ هيف عج ريف «ديدش هلاكشإف امهب ًاصتخم

 نب دمحأ لوألاف ءةدحاو ةقبط یف ل هرصاعتم ةعبرأ «نادمح نب رفعج نبا

 نب رفعج نب دمحأ :ىناثلاو «يدادغبلا كلام نب لادمح ی7 رفعحج

 لادمح نب رفعج نبدمحأ :ثلاتلاو «يرصبلاو يطقسلا ىسيع نب كادمح

 ام لاثمو ''.[ىسوطرطلا] نادمح نب رفعج نب دمحأ :عبارلاو «يرونيدلا

 يرصبلا يراصنألا ىنثملا نب هّللادبع نب دمحم هّللادبعوبأ ىضاقلا :لوألا

 يراصنألا دايز نب هللادبع نب دمحم ةملسوبأ :يناثلاو «يراخبلا خيش

 نع امهدحأ “[هب] زاتمي ايلك اطباض كلذل دارأ نمو «يراخبلا

 نيبتي امهدحأب -يوارلا يأ- هصاصتخابف) طباض اذه اهف (رخألا

 دلب وأ ةمزالمب امهدحأب يوارلا صاصتخاب لمهملا نيبتي يأ (لمهملا

 امهب اصتخم ناك وأ ءكلذ نيبتي مل) صخي مل (ىتمو) ةيرق وأ

 (بلاغلا نظلاو نئارقلا ىلإ عج ريف) كلذ عمو (ديدش هلاكشإف
 .حالصلا نبا لاق امك '”ىوقي ال نظب ليق امبرو

 .لصألا نم طقس دقو ءط نم(١)
 .باوصلا وه ط نم هانتبثأ امو “ىسوطوطلا” لصألا يف عقو(۲)
 .هدعب امو ۲۲۲ ص ىراسلا يدهب ةامسملا(۳)

 .لصألا نم طقس( )٤

 امبر و ۳٠١: ص ثيدحلا مولع يف حالصلا نبا لاق .فيعض نظب اذه لثم يف مكحي امبرو يأ(0)

 .ئوقي ال نظب كلذ يفاولاق



٤ 

 ناك نإف (هيورم) خيشلا (دحح)و ءاثيدح خيش نع ىور (نإو)
 نإف ءكلذ وحن و ءاذه هل تيور ام وأ ىلع بذك :لوقي نأك (ًامزج)

 نوكي الو «هنيعب ال ءامهنم ٍدحاو ب ذكل ربخلا كلذ (ةر) كلذ هنم عقو
 نأك (الامتحا) هدحج ناك (وأ) ضراعتلل امهنم دحاو يف ًاحداق كلذ

 ءحصألا يف ثيدحلا كلذ (لبق) هفرعأ ال :وأ ءاذه ركذأ ام :لوقي

4 Dr 

 يسنو تدح نم

 دحج و ءاثيدح) ةقث نع ةقث ىور نإو يأ (خيش نع ىور نإو)

 ءىلع بذك :لوقي نأك امزح) يفنلا (ناك نإف) هافن يأ (هّيورم خيشلا

 نم اذه سيل وأ ءاذه تيور ام وحن (كلذ وحن وأ ءاذه هل تيورام وأ

٠ VV ok, 
 «يعفاشلا نع يكحم وهو ءراتخملا ىلع يورملا (ربخلا كلذ در) ءيثيدح

 هفإ : N ع0 :
 [امهنم] ٍدحاو ب ذكل) هيلع عامحإلا لقنف ءكلذ يف غلاب "'مهضعبو

 دحاو یف احداق) ًامزج ربخلا كلذ در يأ (كلذ نوكي الو «هنيعب ال

 ام لوبقب ىلوأ امهدحأ سيل ذإ (ضراعتلل) امهنم عيش يف يأ (امهنم

 يف ًاحداق ًاحرج هصوصخب يورملادر نوكي الف ءرحآلا نم حرجلا نمضت

 ءاذه ركذأ ام :لوقي نأك الامتحا هدحج ناك وأ) هنع تاياورلا ىقاب

 عينص رهاظ :ىواخسلا لاق «لوبقلا -نيثدحملا دنع ىأ- مهدنع ححارلا نإ :حتفلا ىف لاق هنكل(١)

 «يفقوتم نيف «هدوجوم فالحلاف ءرظن هيفو ءبذكلاب حيرصتلا ةروص ىف درلا ىلع نيثدحملا قافتا انخيش

 «ناطقلا نب نيسحلاوبأ هب لاقو «ىناعمسلا نبا رفظملا ىبأل اعبت ىكبسلا نبا رايتحا وهو ءاقلطم لئاق نمو

 741/1١ ثيغملا حتف نم .ها ليصفت ريغ نم درلا ىلع قافتالا ايكح ىدنهلاو ىدمآلا ناك نإو

 .“ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا” باتك بحاص ىدمألا فيسلاك (۲)

 .لصألا نم طقس(۳)
 .باب :ط یئ( )٤



o 

 عبت عرفلا نألءلبقي ال:ليقو «خيشلا نايسن ىلع لمحي كلذ نأل

 تبثت ثيدحلا لصألا تبث اذإ ثيحب «ثيدحلا تابثإ يف لصألل
 ءقيقحتلا يف هل ًاعبتو هيلع اعرف نوكي نأ يغبني كلذكو «عرفلا ةياور

 لصألا ملع مدعو «هقدص ىضتقي عرفلا ةلادع ن أب بقعتم اذهو

 ءدسافف ةداهشلاب كلذ سايق امأو «يفانلا ىلع مدقم تبثملاف «هيفانيال

 فالحب «لصألا ةداهش ىلع ةردقلا عم عمست ال عرفلا ةداهش نأل

 هيسن نوكي نأ زاوج ىضتقي امم هتثدح ىنأ ركذأ الك هوحن وأ (هفرعأ ال : وأ

 وهو راتخملا (حصألا يف) هيف كلذ حدقي ملو (ثيدحلا كلذ لبق)
 كلذ نأل) نيملكتملاو ءاهقفلا روهمجو ثيدحلا لهأ روهمج بهذم

 ىلع مدقم مزاجلا تبثملا ذإ ءركاذلل مكحلاو (خيشلا نايسن ىلع لمحي

 عرفلا نألءلبقي ال):ةفينح ىبأ باحصأ ضعب لئاقلا (ليقو) كاشلا يفانلا

 ثيدحلا “”لصألا تبث اذإ ثيحب «ثيدحلا تابثإ يف لصألل عبت

 يف هل ًاعبتو هيلع اعرف نوكي نأ يغبني كلذكو «عرفلا ةياور تبت

 ةلادع ن أب بقعتم اذهو) هثيدح لبقي الف «هلصأ هركنأ دقو (قيقحتلا

 ىلع مدقم تبثملاف «هيفاني ال لصألا ملع مدعو «هقدص ىضتقي عرفلا

 لصألا ملع مدعو «هقدص يضتقي وهو لدعو ةقث عرفلا نأ ينعي (يفانلا

 «مدقتامك كاشلا يفانلا ىلع مدقم مزاجلا تبثملاف «مزاج تبثم وهو «هيفنيال

 حرج عرفلل لصألا بيذكت نأب ةداهشلا ىلع (ةداهشلاب كلذ سايق امأو)

 قرافلا عم سايق كلذ نإف (دسافف) ةياورلا يف اذكف ءةداهشلا يف عرفلل

 .حيحصلا وهو ءةفاضإلاب “لصأ” نتملا خسن ضعب ىف عقو(١)



۳٦ 

 باتك ينطقرادلا فنص عونلا اذه يفو يأ (هيفو) .اقرتفاف «ةياورلا

 نوكل «حيحصلا بهذملا ةيوقت ىلع لدي ام هيفو (يِسنو ٌتَّدَح نم)
 مهنكل ءاهوركذتي مل مهيلع تضرع املف «ثيداحأب اوثدح هنم ريثك

 مهنع اهوور نيذلا نع اهنووري اوراص مهنع ةاورلا ىلع مهدامتعإل
 ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس ثيدحك «مهسفنأ نع

 :يدراوردلا دمحم نب زيزعلادبع لاق «نيميلاو دهاشلا ةصق يف ًاعوفرم

 ًاليهس تيقلف :لاق «ليهس نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر هب ينئدح

 فالخب «لصألا ةداهش ىلع ةردقلا عم عمست ال عرفلا ةداهش نأل)

 ىلع ةداهشلا يف نيهجولا ىرحأ نيرخأتملا ضعب نأ ىلع (اقرتفاف ةياورلا

 فنص -عونلا اذه يف يأ- هيفو) ءلصألا فقوت رهظ اذإ ةداهشلا
 ىور وأ (َيِسْنو ٌتَّدَح نم باتك) ' "ةمئألا نم دحاو ريغ لب (ينطقرادلا

 ريثك نوكل «حيحصلا بهذملا ةيوقت ىلع لدي ام هيفو) يسن و اثيدح
 مهنكل ءاهوركذتي مل مهيلع تضرع املف «ثيداحأب اوثدح مهنم

 نع) ثيداحألا كلت يأ (اهنووري اوراص مهنع ةاورلا ىلع مهدامتعال

 ثيدحك) مهسفنأ ىلإ ىهتني يأ .(مهسفنأ نع مهنع اهوور نيذلا

 يف ًاعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس
 لاق) ؟'”دهاشلا عم نيميلاب ىضق 5 يبنلا نأ وهو (نيميلاو دهاشلا ةصق

 نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر هب ينثدح :يدراوردلا دمحم نب زيزعلادبع

 .ىطويسلا مامإلاو يدادغبلا بيطخلاك(١)



۷ 

 ليهس ناكف !اذكب كنع ينثدح ةعيبر نإ :تلقف «هفرعي ملف «هنع هتلأسف

 .ةريثك هرئاظنو «هب يبأ نع هتثدح ينأ ينع ةعيبر ينثدح :لوقي كلذ دعب

 (ءادألا غيص ىف) ديناسألا نم دانسإ ىف (ةاورلا قفتا نإو)
 «نالف انثدح :لاق نالف انثدح وأ ءانالف تعمس :لاق ًانالف تعمسك

 انالف تعمسك ةيلوقلا تالاحلا نم (اهريغ وأ) ءغيصلا نم كلذ ريغو

 انلخد :هلوقك ةيلعفلا وأ «هرحآ ىلإ نالف ينثدح دقل هّللاب دهشأ :لوقي

 :هلوقك اعم ةيلعفلاو ةيلوقلا وأ «هرحآ ىلإ ... ًارمت انّمَعطَأَف نالف ىلع

 وهف) هرخآ ىلإ ... ردقلاب تنمآ :لاق هتيحلب ذحآوهو نالف ينثدح

 دانسإلا مظعم يف لسلستلا عقي دقو .دانسإلا تافص نم وهو (لسلسملا

 ةعيبر نإ :تلقف «هفرعي ملف «هنع هتلأسف ًاليهس تيقلف :لاق ءليهس نع

 وهو (ةعيبر هينثدح :لوقي كلذ دعب ليهس ناكف !اذكب كنع ىنثدح

 .(ةريثك هرئاظن و) «' ”هظفحأ الو (هب ىبَأ نع هتثدح ىنأ ىنع) ةقث يدنع

 * لسلسملا#
 ءادألا غيص يف ديناسألا نم دانسإ يف ةاورلا قفتا نإو)

 «ناللف انثدح :لاق نالف انثدح وأ ءًانالف تعمس :لاق ًانالف تعمسك

 انالف تعمسك ةيلوقلا تالاحلا نم اهريغ وأ «غيصلا نم كلذ ريغو

 ىلع انلخد :هلوقك ةيلعفلا وأ خلا نالف ىنثدح دقل هّللاب دهشأ :لوقي

 نالف ينثدح :هلوقك اعم ةيلعفلاو ةيلوقلا وأ «خلا ًارمت انمعطأو نالف

 تافص نم وهو «لسلسملا وهف .خلا ردقلاب تنمآ :لاق هتيحلب ذحخاوهو

 .الوصوم )۳٦۱۰( دؤادوبأ هركذ(١)
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 ىلع ًادحاوف ًادحاو هداتسإ لاجر دراوت ام ثيدحلا نم لسلسملاف (دانسإإلا

 ناك ءاوسو ءاهناكم وأ ةياورلا نمزب اقلعتم وأ ءءادألا غيص يف دانسإلا يف هيف

 .اهريغ وأ :هلوقب راشأ اذه ىلإو ءاعم العفو ًالوق وأ ءالعف وأ الوق ةاورلا ةفص

 ىف ءادألا ظافلأ نوكي نأ اهعاونأ نم :مكاحلا لاقو ءنورثكألا هيلع ام اذه

Da1  
 ةلالد هيف ام اهريخ «ةريثك لسلستلا عاونأو .أن :مهضعبو ءانأ :مهضعبو

 حرص ''”مكاحلا هركذ امك ةينامث يف رصحنت ال ءسيلدتلا مدعو لاصتالا ىلع

 لاق ام ىلع اعم لعفلاو “[لوقلا] لسلست لاثمو “”.حالصلا نبا كلذب

 هيلع اعامس يراصنألا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هب انربحأ :ىقارعلا

 ىسنالقلا دمحم نب ىلع نب ىيحيو يدلاو انأ :لاق ىلوألا ةلحرلا ىف قشمدب

 ىلع انربخأ :الاق هرمو هولحو هرش و هريخ ردقلاب تنمآ :لاقو هيتيحلب ذأو

 هولحو هرشو هریخ ردقلاب تنمآ :لاقو هتيحلب ذحأو نسحلا يبأ نب دمحم نب

 ردقلاب تنمآ :لاقو هتيحلب ذحأو ىفقثلا دومحم نب ئئيحي انثدح :لاق هرمو

 هتيحلب دحأو لضفلا نب دمحم نب ليعمسإ انثدح :هرمو هولحو هرشو هريخ

 «فلخ نب يلع نب دمحأ انثدح :هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاب تنمآ :لاقو

 نب ريبزلا انثدح :هرمو هولحو هرشو هریح ردقلاب تنمآ :لاقو هتيحلب ذحخأو

 .8 ص ثيدحلا مولع ةفرعم(١١)

 . 17-0 ص ثيدحلا مولع ةفرعم يف(۲)
 .7 ۸٤ص ثيدحلا مولع( )٣

 .لصألا نم طقس( )٤



۳۹ 

 نب نايفس ىلإ هيف ىهتني ةلسلسلا نإف «ةيلوألاب لسلسملا ثيدحك

 انن :هرمو هولحو هرش و هریخ ردقلاب تنمآ :لاقو هتيحلب ذحأو دحاولادبع

 هرشو هريخ ردقلاب تنمآ :لاقو هتيحلب ذخأو ىعفاشلا دحاولادبع نب فس وی

 تنمآ:لاقو هتيحلب ذخأو يئاسكلا بيعش نب نميلس انثدح :هرمو هولح

 :لاقو هتيحلب ذحأو مدألا ديعس انثدح :هرمو هولح 2'”[و] هرش و هریح ردقلاب

 ذحأو شار نب باهش انث :هرمو هولح ''”[و] هرشو هريخ ردقلاب تنمآ

 ديزي تعمس :لاق هرمو هولح "[و] هرش و هریخ ردقلاب تنمآ :لاقو هتيحلب

 هرم و هولح “[و] هرش و هريخ ردقلاب تنمآ :لاقو هتيحلب ذحأو يشاقرلا

 هريخخ ردقلاب تنمأ :لاقو هتيحل ىلع ضبقو هذ كلام نب سنأ نع ثدحي

 ىتح ناميإلا ةوالح دبعلا دجي ال :# هّللا لوسر لاق :لاق هرمو هولح «هرشو

 ىلع # هللا لوسر ضبقو :لاق «هرمو هولح [و] هرش و هریخ ردقلاب نمؤي

 "”.هرمو هولح [و] هرش و هريخ ردقلاب تنمآ :لاقو هتيحل

 © سيمخلا مويب ريفاظألا صق لسلست ثيدح :نامزلاب لسلستلا لاثمو

 دقو) .مزتلملا يف ءاعدلا ةباجإب لسلسملا ثيدحلا :ناكملاب لسلستلا لاثمو

 لسلسملا ثيدحك) هرثكأ يأ (دانسإلا مظعم يف لسلستلا عقي

 ةلسلسلا نإف) هخيش نم مهنم دحاو لك هعمس ثيدح لوأ يأ “(ةيلوألاب

 ط نم ةدايزلا (5(129)و(5)و(52١7(9و(١)
 ۲۸۷۰۲۸٦/۲ يقارعلل ةيفلألا حرش(۷)

 يف الو هتيفيك يف تبثي مل رافظألا صق ثيدح” ٦ ١: ص ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلا لاق(۸)

 .”عىيش ملسو هيلع هّللا یلص يبنلا نم هل موي نييعت

 هجرخأ “ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا «نمحرلا مهمحري نومحارلا” ثيدح وهو(٩)
 سانلا ةمحر يف ءاج ام باب :ربلا يف )٤ 117 ١( يذمرتلاو «ةمحرلا باب :بدألا يف )٤۱ ٤۹( دؤادوبأ

 .ورمع نب هّللا دبع ثيدح نم
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 .مهو دقف هاهتنم ىلإ ًالسلسم هاور نمو ءطقف ةنييع
 تعمس) :ىلوألا :بتارم نامث ىلع اهيلإ راشملا (ءادألا غيصو)

 انأو هيلع ئرق مث) ءةيناثلا ةبترملا يهو (هيلع تأرقو ينربخأ مث «ينثدحو
 ءةسماخلا يهو (ينلوان مث) «ةعبارلا يهو (ينأبنأ مث) ةثلاثلا يهو (عمسأ

 نمو) هقوف نميف عطقنا مث (طقف ةنييع ' [نب] نايفس ىلإ هيف يهتني
 .طلغ يأ (مهو دقف هاهتنم ىلإ ًالسلسم هاور

 ءادألا غيصر»
 يأ (ىلوألا :بتارم نامث ىلع "اهيلإ راشملا ءادألا غيصو)

 ءادألا غيص نعرابخإلا دوصقملا نأل (ينثدحو تعمس) ىلوألا ةبترملا يف

 عامسلا نأل ىلوألا ةبترملا يف اناك امنإو «حماست ةرابعلا ىفف «بتارملا نعال

 يهو «هيلع تأرقو ينربخأ مث) ئيجيس امك بتارملا ىلعأ خيشلا نع

 ئيجيس امك «خيشلا ة ءارق نود خيشلا ىلع ة ءارقلا نأل (ةيناثلا ةبترملا

 مث) ةهفاشملا يف هرصح مدعو ةباتكلاو ةراشإلا لمتحي رابخإلا نألو ءاضيأ

 مدع لامتحا هيفف «ةبطاخملا مدعل (ةثلاثلا يهو «"'هنم عمسأ انأ و هيلع ئرق

 فرع يف “ةزاحجإلا لامتحال (ةعبارلا يهو «ىنأبنأ مث) ةلفغلاو ثبثتلا

 مث) ءيجيس امك «ةزاحالل نيرحأتملا فرع يفو رابخإلا ىنعمب نيمدقتملا

 نم هيف امل «ةزاجإلا عاونأ عفرأ اهنأ ئيجيس امل (ةسماخلا يهو «ينلوان

 . لصألا نم طقس(١)

 .“ءادألا غيص هلوق يف” :يهو “اهيلإ راشملا” دعب ةدايز ط يف( ۲)

 .نتملا خسن يف الو ءط يف “هنم” سيل( ۳)
 )٤ نيمدقتملا فرع يف اهنأل «ةزاجإلا لمتحت اهنأل” :ط يف( ......“.



٤١ 

 يأ (يلإ بتك مث) ةسداسلا يهو «ةزاحإلاب يأ (ينهفاش مث)
 عامسلل ةلمتحملا غيصلا نم (اهوحنو نع مث) ةعباسلا يهو «ةزاحإلاب

 (ف) یورو ركذو لاق لثم اذهو ءاضيأ عامسلا مدعلو ةزاحإللو
 نمل ناحلاص -ينثدحو تعمس امهو- ءادألا غيص نم نالوألا ناظفللا

 ظفل نم عمس امب ثيدحتلا صيصختو .خيشلا ظفل نم هدحو عمس

 ثيدحتلا نيب قرف الو ءًاحالطصا ثيدحلا لهأ نيب عئاشلا وه خيشلا

 ءديدش فلكت امهنيب قرفلا ءاعدا يفو «ةغللا ثيح نم رابخإلا و

 ءةزاحإلاب يأ ينهفاش مث) عامسلا نود ةزاحإلاو ءصيخخشتلاو نييعتلا

 يلإ بتك مث) ةلوانملا نود اهب ظفلتملا ةزاجإلا قلطم نأل (ةسداسلا يهو

 اهب ظفلتملا نود اهب بوتكملا ةزاجإلا نأل (ةعباسلا ىهو «ةزاحالاب ىأ

 مدعلو ةزاجإللو عامسلل ةلمتحملا غيصلا نم اهوحنو نع مث)
 نالف (ىورو) نالف (ركذو) نالف (لاق لثم اذهو < "[اضیأ] عامسلا

 هنأ يف انثدح لثمف ءنالف يل لاق لثم امهعم امأو ءرورجملاو راجلا نودب

 نود ةركاذملا ةلاح يف هوعمس اميف اهنولمعتسي ام ًاريثك مهنكل «لصتم

 امهو- ءادألا غيص نم نالوألا ناظفللاف) انثدح ف الخب ثيدحتلا

 .خيشلا ظفل نم هدحو عمس نمل ناحلاص -ينثدحو تعمس

 لهأ نيب عئاشلا وه خيشلا ظفل نم عمس امب ثيدحتلا صيصختو

 ثيح نم رابخإلا و ثيدحتلا نيب قرف الو ءاحالطصا ثيدحلا
 ثيدحتلا نيب قرفي ينعي (ديدش فلكت امهنيب قرفلا ءاعدا يفو «ةغللا

 ةغللا ثيح نم كلذل جاجتحالا يفف الإو ءحالطصالا ثيح نم رابحإلاو

 .لصألا نم طقس(١)



۲ 

 ىلع مدقتف «ةيفرع ةقيقح كلذ راص حالطصالا يف ررقت امل نكل
 نمو ةقراشملا دنع عاش امنإ حالطصالا اذه نأ عم ةيوغللا ةقيقحلا

 رابخإلا لب ءحالطصالا اذه اولمعتسي ملف ةبراغملا بلاغ امأو «مهعبت

 ةغيصب ىتأ يأ «يوارلا (عمح نإف) .دحاو ىنعمب مهدنع ثيدحتلاو

 رابخإلا نأ فيلكتلا هجو لعلو «ةغللا ثيح نم امهنيب قرف ال ذإ ءديدش فلكت

 له ناحتمالا ىنعم خيشلا ىلع ةءارقلا يفو ءناحتمالا وهوةربخلا نم ذوخأم

 لهأ ىلع بلاغلا عئاشلا وه امهنيب قرفلا :حالصلا نبا لاق ؟ال مأ هررقي

 هيف لاقي ام ريو ءفلكتو ءانع ةغللا ثيح نم كلذل جاجتحالاو «ثيدحلا

 ("”نيعونلا نيب زييمتلا هب اودارأ ءمهنم حالطصا هنأ -هب هجوي ام نسحأ يأ-

 ىلع مدقتيف «ةيفرع ةقيقح كلذ راص حالطصالا ررقت امل نكل)

 لاق اذإ اميف لمحيف « ةغللا ئلع مدقم فرعلا نأ ررقت امل (ةيوغللا ةقيقحلا

 عامس ىلع انربخأ لاق اذإ اميفو «خيشلا نم عامسلا ىلع انثدح ثدحملا

 (مهعبت نمو ةقراشملا دنع عاش امنإ حالطصالا اذه نأ عم) خيشلا

 رثكأ بهذم هنإ :ليقو ءجاجحلا نب ملسمو هباحصأو يعفاشلا بهذم وهو

 اذكو «يرصملا بهو نبا و ىعزاوألاو جيرج نبا نع ًاضيأ يورو «نيثدحملا

 اذه اولمعتسي ملف ةبراغملا بلاغ امأو) ًاضيأ يئاسنلا نع يور

 زاوج وهو (دحاو ىنعمب مهدنع ثيدحتلاو رابخإلا لب ءحالطصالا

 نيب زاجحلا بهذم اذه نإ :ليق دقو ءاعم خيشلا ىلع ة ءارقلا يف اهقالطإ

 ناطقلا ديعس نب ىيحيو ةنييع نب نايفس و كلامو يرهزلا لوقو نييفوكلاو

 ١7. 4ص ثيدحلا مولع(١)



 حي

 ليلد وه (ف) لوقي انالف انعمس وأ ن الف انثدح لوقي نأك ءاعمج ىلوألا

 (اهلوأو) .ةلقب نكل «ةمظعلل نونلا نوكي دقو (هريغ عم) هعمس هنأ ىلع

 اهلئاق عامس يف ءادألا غيص حرصأ يأ (اهحرصأ) : بتارملا غيص يأ

 اسيلدت ةزاجإلا يف : قلطي دق يشثدح نألو ءةطساولا لمتحت ال اهنأل

 .نيثدحملا نم ةعامجو يراخبلا بهذم وهو «نيمدقتملا ةمئألا نم نيرخخآ ىف

 لوقي نأك ًاعمج ىلوألا) ةبترملا (ةغيصب ىتأ يأ يوارلا عمج نإف)
 «هريغ عم هعمس هنأ ىلع ليلد وهف «لوقي انالف انعمس وأ نالف انثدح

 .ينثدح :درفنملا لوقي ام رثكأو (ةلق عم نكل ةمظعلل نونلا نوكي دقو

 عامس يف ءادألا غيص حرصأ يأ ءاهحرصأ : -بتارملا يأ- اهلوأو)

 ءهيلع هيبنتلا مدقت امك بتارملا لوأ يف ءادألا غيص حرصأ يأ (اهلئاق

 ءادألا غيص ىلإ ل «فنصملا هركذ امك بتارملا ىلإ دئاع اهلوأ ىف ريمضلاف

 ثلاثلا نأل «عبارلاو ثلاثلا ليلدب :هتحت بتكو يشاوحلا ضعب يف ركذ امك

 و ينثدح نأ وه قبسام اهلوأو :هلوق ىلإ ال «نالوألاف :هلوق ىلإ ةبسنلاب عبارلاو

 توافتلا ىلإ راشأ انهو «خيشلا نم عامسلا وهو «بتارملا لوأ يف تعمس

 هعبتو- بيطخلا لاقف ؟حرصأ امهيأ يف فلتحاو .اهحرصأ اهلوأ :لاقف امهنيب

 (ةطساولا لمتحت ال اهنأل) ”ينثدح مث «تعمس اهلوأ : -فنصملا
 نأ يف ٍصنب سيل انثدح انأ ملعأ انأ و :ناطقلا نبا ل اق «ينثدح فالحب

 لحرلا تنأ :لوقيف لاحدلا هلتقي يذلا ثيدح ملسم يفف «عمس “"[اهلئاق]

 .77/8ص ةيافكلا(١)

 .“امهئاق” ىلإ لصألا يف فرح(؟)



4٤ 

 ظفحتلاو تبثتلا نم هيف امل (ءالمإلا يف) عقي ام ًارادقم (اهعفرأو)

 ىلع (هسفنب أرق نمل) تأرق وهو (عبارلاو) ينربحأ وهو (ثلاغلاو)
 وهو (سماخلاك) وه (ف) انأرقو انربأ :لوقي نأك (عمج نإف) «خيشلا
 ريخ أرق نمل تأرقب ريبعتلا نأ اذه نم فرعو ؛عمسأ انأ و هيلع ئرق

 .لاحلا ةروصب حصفأ هنأل ءرابحإلاب ريبعتلا نم

 رخأتم لحرلا كلذ نأ مولعمو :لاق #4 هللا لوسر هب انثدح يذلا

 ةييكا رضحلا لجرلا كلذ نكي مل نإ اذه .هتمأ ثيدح هدارم نوكيف «تاقيملا

 قلطي داكي ال تعمسو (اسيلدت ''"[ةزاجإلا] يف قلطي دق ينثدح نألو)
 فالحب ءهايإ هاور خيشلا نأ ىلع هتلالدل ءينثدح :مهضعب لاقو ءاهيف

 هيف امل ءالمإلا يف عقي ام ًارادقم اهعفرأو) .حصأ لوألاو ءتعمس

 ىلع ءالمإ امإ خيشلا ظفل نم عامسلا نأ ينعي (ظفحتلاو تبغتلا [نم]

 نم هيف امل ءهماسقأ ىلعأ و عفرألا وه لوألاو ءدرس امإو «بتكي وهو بلاطلا

 ةلفغلا نم دعبأ كلذل امهف «ةباتكلا يف بلاطلاو ءالمإلا يف خيشلا تيبثت

 عبارلاو -ينربخأ وهو- ثلاثلاو) ظافلألا نييبت و قيقحتلا ىلإ برقأو

 :لوقي نأب عمج نإف «خيشلا ىلع هسفنب أرق نمل -هيلع تأرق وهو-

 (هنم عمسأ انأ و هيلع ئرق وهو ءسماخلاكو هف هيلع انأرقو انربحأ

 ل نم فرعو) عمسي وهو خيشلا ىلع ئرق اميف لاقي هوحن و انربخأ نأ ىنعي

 ابي

 فب

 تأرقب ريبعتلا نأ) هسفنب أرق نمل عبارلاو ثلاغلا نأ وهو انركذ يذلا (اذه

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم لاجدلا ةفص يف باب :نتفلا يف (۷۳۷ )١ ملسم هجرخأ(١)

 .“ةزاحإ” :لصألا يف(؟)

 .لصألا نم طقس( ۳)



t0 

 ىبأ نم دعبأو ءروهمحلا دنع لمحتلا هوجو دحأ خيشلا ىلع ةفارقلا :هبينت

 نييندملا ن نم هريغو كلام مامإلا راكنإ دتشا دقو و «قارعل لما نا كلذ

 7 هنأل) نالف ىلع تأرق ا

 .(لاحلا ةروصب) رهظأ

 ءروهمجلا دنع لمحتلا هوجو دحأ خيشلا ىلع ةءارقلا :هبينل )

 و كلام مامإلا راكنإ دتشا دقو «قارعلا لهأ نم كلذ ىبأ نم دعبأو
(1) 

 اهححجرف مهضعب غلاب ىتح «كلذ يف مهيلع نييندملا نم [ هريع]

 خيشلا ىلع بلاطلا نم ةءلرقلا نأ ينعي ”(خيشلا ظفل نم عامسلا ىلع

 اضرع ناسارخو قرشلا نم نيثدحملا رثكأ اهيمسيو «عمسي نكاس وهو

 ءعمسي وهو هريغ وأ وه أرق ًءاوس «هيورم ثدحملا ىلع ضرعي يراقلا نوكل

 وه هلصأ كسمأ اذإ ءال مأ خيشلا ظفح ءاوسو ءظفح وأ باتك نم أرق ءاوسو

 لب روهمجلادنع ةحيحص هتياورو «لمحتلا هوحجو دحأ نيعماسلا نم ةقثوأ

 دتعي ال فلاخملاو :لاق «'” ”يوونلاو ىقارعلا ه ركذ "”[ام] ىلع لكلا دنع

 “يزمرهمارلا هاكح اميف- ليبنلا مصاع ىبأك فلسلا نم عامجإلا ضقن ىف هب

 “ريغ” :لصألا يف(١)
 ةبعشو ثيللاو كلام نع ةيافكلا يف بيطخلا هاكحو «بئذ يبأ نباو ةفينحوبأ مامإلا بهذ هيلإو(۲)

 Y/Y يقارعلل ةيفلألا حرش يف امك «مهريغو متاح يبأو مالس نب مساقلا ديبع يبأو ديعس نب ٰىيحيو

 .ط نم( ۳)

 ٠/۲. ةيفلألا حرش(٤)

 ٠١١٠۲/۲. بيردتلا عم بيرقتلا(5)

 . ٤۲١ ص لصافلا ثدحملا ىف( 1)



٦ 

 نع هحيحص لئاوأ يف هاكحو ءيراخبلا مهنم- مح عمج بهذو

 ينعي هيلع ة ءارقلاو خيشلا ظفل نم عامسلا نأ ىلإ -ةمئألا نم ةعامج

 حالطصاو ةغللا ثيح نم ءابنإلا و .ملعأ هّللاو ءءاوس ةوقلاو ةحصلا يف

 هنأ م الس نب دمحم نعو < اضرع طق اثيدح ث دحأ ام :لاق عيكولاو -هنع

 (”كلذل هنم عمسي ملف «هيلع نؤرقي سانلاو سنأ نب كلام مامإلا كردأ

 :كلام لاقف «كلذب فتكي مل يحمجلا مالس نب نمحرلا دبع كلذكو

 فيك :لوقيو ءابإلا دشأ ةلاقملا هذه ىبأي كلام ناكو “”.ىنع هوجرخأ

 هريغ اهدعيو “؟مظعأ وهو ن آرقلا يف يرجيو ثيدحلا ىف ضرعلا يرجيال

 هّرقأو ”يراخبلا هاكح اميف- دادحلا ديعسوبأ مهنم ةعامج لدتساو .ًاعطنت

 :هل لاقو ؟اذهب كرمأ هلآ ” :## يبنلل هلوق نأو «مامض ةصقب -دّمتعملل

 "”هولبق يأ هوزاجأف كلذب هموق ربحأ مث #6 يبنلا ىلع ة ءارق “معن

 ”'هحيحص لئاوأ يف هاكحو يراخبلا مهنم) ريثك يأ (مج عمج بهذو)

 هيلع ة ءارقلاو خيشلا ظفل نم عامسلا نأ ىلإ ةمئألا نم ةعامج نع

 .«ثدحأام” لدب “تذحأام” هنم ةخسن ىفو 27717207517 ص ةيافكلا(١)

 7١١(الكفاية .717ص ١

 . ۳۹ ٤ 27515 ص ةيافكلا(؟)

 . "١٠۲ص ثيدحلا مولع ةفرعم(٤)

 ظفاحلا لاق ءمهضعب نع ثدحملا ىلع ضرعلاو ة ءارقلا باب يف ملعلا باتك يف يراخبلا هاكح(ه) ٠

 .ها .ةفرعملا ىف ىقهيبلا هجرحأ ءدادحلا ديعس وبأ كلذ لئاق 54/١ ١: حتفلا ىف

 نم ثدحملا ىلع ضرعلاو ة ءارقلا باي :ملعلا يف (15) يراخبلا هجرحأ ةبلعت نب مامض ثيدح(1)

 .كلام نب سنأ ثيدح

 .ثدحملا ىلع ضرعلاو ة ءارقلا باب :ملعلا باتك :يراخبلا حیحص(۷)

 .ردصملا سفن(۸)



٤۷ 

 ةزاحإلل وهف نيرحأتملا فرع يف الإ ءرابخإلا ىنعمب) نيمدقتملا

 ةلومحم رصاعملا ةنعنعو .ةزاجإلل نيرخأتملا فرع يف اهنأل (نعك
 «ةعطقنم وأ ةلسرم نوكت اهنإف ءرصاعملا ريغ فالخب عامسلا ىلع

 اهنإف (سلدملا نم الإ) ةرصاعملا توبث عامسلا ىلع اهلمح طرشف

 ةعنعنع لمح يف (طرتشي :ليقو) «عامسلا ىلع ةلومحم تسيل

 ولو هنع يوارلاو خيشلا يأ (امهئاقل توبث) عامسلا ىلع رصاعملا

 "”ةهج امهنم لكل ذإ (ملعأ هّللاو «ةوقلاو ةحصلا يف ينعي ءءاوس

 هلابقإ و "”ةقاصلإب ثدحملا نكمتلف ضرعلا امأ ءالداعتف ةيحوجرم و ةيحجرأ

 وأ هدنع ام أطخ هنظوأ هتبيهل امإ هنم بلاطلا نكمت م دعو درلا نم

 ىعوأ و اشأج طبرأ عماسلا :سراف نبا لاق اذهلو «هدنع ًاعم "”[امهتحص]

 هلابقإ ديزمو هريغ ديلقت مدعلف ظفللا امأو ءعرسأ يراقلا ىلإ ركفلا عزوتو ءابلق

 ةغللا ثيح نم ءابنإلا و) هيف وهام عطقب الإ هنع لغاشتلا هل أيهتي ال يذلا

 فرع يف الإ) خيشلا عامسل وهف (رابخإلا ىنعمب نيمدقتملا حالطصاو

 .(ةزاجإلل نيرخأتملا فرع يف اهنأل نعك ةزاحإلال وهف نيرخأتملا
 4 .ىدو 19

 توبث عامسلا ىلع اهلمح طرشف « ةعطقنم وأ ةلسرم نوكت اهنإف

 :ليقو ءعامسلا ىلع ةلومحم تسيل اهنإف «سلدملا نم الإ ةرصاعملا

 .ةجح” :ط يف(١)

 .“هفاصتاب” :ط يفو ءلصألا يفاذك(١) ٠

 .ط نم تبثملاو ءاهتحص :لصألا يف(۳)



) 4۸ 

 ءىفخلا لسرملا نم هنوك نع هنعنعم يقاب يف نمألا لصحيل «ةدحاو ةرم

 .داقنلا نم امهريغ و يراخبلاو ينيدملا نب ىلعل ًاعبت (راتخملا وهو)

 يأ- امهئاقل توبث عامسلا ىلع رصاعملا ةعنعنع لمح ىف طرتشي

 هنعنعم ىقاب يف نمألا لصحيل «ةدحاو ةرم ولو -هنع يوارلاو خيشلا

 ينيدملا نب يلعل ًاعبت راتخملا وهو «يفخلا لسرملا نم هنوك نع
 هاور اذإ ثيدحلا تنعنع ردصم ةنعنعلا (داقنلا نم امهريغ و يراخبلاو

 مكح ىف اوفلتحاو .عامسلاو رابحإلاو ثيدحتلا نايب ريغ ' [نم] نع ظفلب

 ةمئأ نم ريهامجلا بهذو لمعلا هيلع يذلا حيحصلاف « نعنعملا دانسإلا

 ةمالس طرشب عامسلا ىلع لومحم و ءلصتملا دانسإلا ليبق نم هنأ ثيدحلا

 هنع هاور نمل ةاقالم توبث طرتشي و .سيلدتلا نم ةنعنعلاب هاور يذلا يوارلا

 ىلع ثيدحلا ةمئأ عامجإ يعدي ربلادبع نبا داك :حالصلا نبا لاق .ةنعنعلاب

 بهذم وه ءاقللا توبث طارتشا نم ان ركذ امو : يقارعلا لاق .كلذ

 ىف ملسم ركنأو .ثيدحلا ةمئأ نم امهريغو يراخبلاو ينيدملا '”[نب يلع]

 ملعلا لهأ نيب قفتملا عئاشلا لوقلا نأ و «كلذ طارتشا '””هحيحص ةبطخ

 ءدحاو رصم ىف امهنوك تبقي نأ كلذ يف يفكي هنأ اثيدح و اميدق رابحألاب

 هلاق ام فنصملا راتخاو < اهفاشت وأ اعمتجا امهنأ دحاو ربخ يف تأي ملو

 .ط نم ةدايزلا(١١

 | .5 "ص ثيدحلا مولع(۲)

 مامإلا وهو « ينيدملا نب يلع" باوصلاو «شحاف فيرحت وهو “ينيدملا يلعوبأ” :نيتححسنلا يف(۳)

 ثيح ءادحأ هب فصي مل امب يراخبلا هفصو يذلا ءنأشلا اذه ةمثأ نم هريغو يراخبلا خيش ءروهشملا

 .“ينيدملا نب يلع سانلا ملعأ” :لاق

 .يوونلا حرشب .۲۹۰-۲۷۷/۱ رظنا(٤)

 . 5/١ ىقارعلل ةيفلألا حرش(ه)



۲4۹ 

 (و) زوجت (اهب ظفلتملا بوتكملا ةزاجإلا يف ةهفاشملا اوقلطأو)
 نيرخأتملا نم ريثك ةرابع يف دوجوم وهو (اهب ةزاحإلا يف ةبتاكملا) اذك

 هلاق اميفو :حالصلا نبا لاق .ليقب ءاقللا توبث طارتشا نع ربع | ذهلو ءملسم

 دحو اميف نيمدقتملا دعب رمتسي هارأ ال مكحلا اذهو :لاقو < [رظن] ملسم

 ةبحصلا لوط ءاقللا توبث عم يناعمسلا رفظم وبأ طارتشاو .نيفنصملا نم

 نأ ىلإ مهضعب بهذو “”«هنع ةياورلا فورعم نوكي نأ ينادلا ” ”[ورمعوبأ]و

 .هلاصتا نيبتي ىتح «لسرملاو عطقنملا ليبق نم نعنعملا دانسإلا

 4ةبتاكملاو ةهفاشملا#

 اذكو ءًازوجت اهب ظفلتملا ةزاجإلا ىف ةهفاشملا اوقلطأو)

 ناعم اهلو « زاحأ ردصم ةزاحإلا (اهب بوتكملا ةزاحإلا يف ةبتاكملا

 ابيك وأ اظفل ةياورلا يف نذإلا اهتقيقح و « ةحابإلا ىلع اهنم حالطصالا قبطني

 ةزاجإلا ذإ ءاهلبق يتلا نع ةرخأتم تناك اذهلو ءافرع ىلامحإلا رابخإلا ديفي

 لامكلا اهتقيقح عم هب حرص امك- ةزاحإلا ناكرأ و «يليصفت اهيف

 ظفلو زاجملاو هلزاجملاو زيجملا :ةعبرأ -ثيدحلا ةمئأ دحأ ©90ينمشلا

 :سراف نيسحلاوبأ ل اقو ' ”ينيقلبلا هلاق امك اهيف لوبقلا طرتشي الو «ةزاحإلا

 ٠٠. ص ثيدحلا مولع(؟)
 0 ثيدحلا 2

 ۷۷/١۸ ءالبنلا ا ريس ىف هتمحرت رظنا ا ىنادلا ديعس
 . 1١ ثيدحلا مولع( )٥

 . 4 4/7 يوارلا بيردت يف يطويسلا مامإلا هذيملت هنع هلقن(1)

 . ۳۳۹ص حالطصالا نساحم(۷)



۲0۰ 

 ثيدحلا نم خيشلا هبتك اميف اهنوقلطي امنإ مهنإف «نيمدقملا فالخب

 .طقف ةزاحإلاب هيلإ بتك اميف ال ءال مأ هتياور يف هل نذأ ءاوس بلاطلا ىلإ

 (يهو ةياورلاب نذإلاب اهنارتقا ةلوانملا (ب) ةياورلا (ةحص يف اوطرتشاو)

 ينزاجأف هتزجتسا :لاقي «ةيشاملا هاقست يذلا ءاملا زاوج نم ةذوحام ةزاحإلا

 اذه ىلعف «هزيجيف هملع ملاعلا زيجتسي بلاط و «كتيشامل ّءام كاقس اذإ

 لعفلا ًايدعم «يتاعومسم انالف "7 يرجأ :لوقي نأ زوجي :حالصلا نبا لاق امك

 اولمعتساو «يتاعومسم ةياور هل تزجأ لوألا لوقلا ىلعو «"”رج فرح ريغب

 ةبطاخملا ةغللا يف ةهفاشملا نأل ءازاجم ههفاشم انأ و نالف ينهفاش :لوألا ىف

 ءنالف يلإ وأ يل بتك يناثلا يفو ءطقف ةزاحإلاب ظفلتلا ال هيف ىلإ كيف نم

 ةزاجإلا لوانتي ماع ةباتكلا نأل ءاضيأ ًازاجم ةباتك يف وأ «ةباتك انربخأ وأ

 نيرخأتملا نم ريثك ةرابع يف دوحوم) ةبتاكملا يأ (وهو) هريغو
 نم خيشلا هبتك اميف اهنوقلطي امنإ مهنإف «نيمدقتملا فالحب

 هيلإ مضنا يأ (ال مأ هتياور يف هل نذأ ءاوس «بلاطلا ىلإ ثيدحلا

 ةزاحإلا مامضنا ةروص و (طقف ةزاحإلاب هيلإ بتك اميف ال) ال مأ ةزاحإلا

 ءاوس «هنذإب هنع بتكيف هريغ رمأي وأ هطخب هثیدح نم ًائيش خيشلا بتكي نأ

 هتبتك ام كل تزجأ :لوقيو ءهدنع رضاح وأ بئاغ ىلإ هنع بيك وأ بنك
 .ةوقلاو ةحصلا ىف ةزاحإلاب ةنرتقملا ةلوانملاب ةهيبش يهو كلذ وحنو ءكل

 )١( 55ه ص ثيدحلا مولع ١. |

 ) ۲.“تزجأ” :ط یف(

 ) )۳ه ص ثيدحلا مولع 5 ١



۲١ 

 ءصيخشتلاو نييعتلا نم اهيف امل (ةزاحإللا ع اون عفرأ) طرشلا اذه لصح اذإ

 بلاطلا رضحي وأ «بلاطلل هماقم ماق ام وأ هلصأ خيشلا عفدي نأ اهتروصو

 ينع هوراف نالف نع يتياور هذه :نيتروصلا يف هل لوقيو «خيشلا لصأ

 4ةلوانملا#

 نذإلاب اهنارتقا “"ةلوانملاب ةياورلا .ةحص يف اوطرتشاو)

 نم اهيف امل «ةزاحإلا عاونأ عفرأ طرشلا اذه لصح اذإ يهو «ةياورلاب

 عفدي نأ اهتروصو) هصيصختو زاجملا نييعت يأ (صيخشتلاو نييعتلا

 ةلباقملا هلصأب لباقملا عرفلا نم (بلاطلل هماقم موقي ام وأ هلصأ خيشلا

 دحاو ريغ هامسو «هيلع ضرعيف (خيشلا لصأ بلاطلا رضحي وأ) «ةربتعملا

 ضرع مدقت امو «ةلوانملا ضرع اذه مسيلو :يوونلا لاق .ًاضرع ةمئألا نم

 ىلع باتكلا بلاطلا ضرع اذإف «رخآلا نع '”[امهدحأ] زيمتيل ٠ة ءارقلا

 هيف ةدايزلا مدع و هتحص ملعيل «ظيقتم فراع وه و خيشلا هلمأت خيشلا

 نكي مل نإ اهوحن و ةلباقملاب هيلع رميف هدي تحت هكرتي وأ «هنم صقتنلاو

 بوجولا ليبس ىلع 2-بيطخلا هب حرص امك- كلذ لك ءاظيقتم ًافراع

 ' راضحإلاو عفدلا ةروص ىف يأ (نيتروصلا يف هل) خيشلا يأ (لوقيو)

 كل تزجأ وأ (ينع هوراف) نالف نع يعامس وأ (نالف نع يتياور هذه)

 .رجلا فرح طوقسب “ةلوانملا” :لصألا ىف(١)

 . 7 بيرقتلا(؟)

 .اهدحأ :لصألا يف عقو(۳)

 777 ص ةيافكلا ىف(4)

 .“رابتحالا” :ط يف()



Yo 

 لباقيو هنم لقنيل ةيراعلاب وأ كيلمتلاب امإ هنم ًاضيأ هنكمي نأ هطرشو

 ةدايز اهل نكل «هتيعفرأ نيبتي الف لاحلا يف ّدرتساو هلوان نإ الإ و «هيلع

 «نيعم باتك ةياورب خيشلا زيجي نأ يهو «ةنيعملا ةزاجإلا ىلع ةيزم

 اهب ربتعي مل نذإلا نع ةلوانملا تلح اذإ و .هل هتياور ةيفيك هل نيعيو

 نذإلاب اهنارتقا طرتشي امك يأ (هنم هنكمي نأ ًاضيأ هطرشو) ىنع هتياور

 امإ) هماقم مئاقلا هعرف وأ هلصأ نم بلاطلا خيشلا نكمي نأ طرتشي ةياورلاب

 هنم هخسني نأ ىلإ يأ (هنم لقنيل ةيراعلاب وأ) ىلعأ وهو (كيلمتلاب

 باوصلاف «ةيطرش نإ ٌنأرهاظلا «هتياور هل زاجأ و (هلوان نإ الإ و «هيلع لباقيو)

 يأ ةيردصم اهنأ ىلع حتفلاب ئرق نإ و «كاردتسالا مزلي ًاضيأ و «ءافلاب “نإف”

 نيبتي الف لاحلا يف درتساو) رهاظ ريغ هنأ الإ ءركذ ام هجوتي مل “هلوان ناب”

 مدعل ءافلا نودب ىلوألاو «ةحيحص اهنأ الإ هتيعفرأ نيبتي ال يهف يأ (هتيعفرأ

 لصألا كلذ دحو اذإ هتياور بلاطلل زوجيو «هنع هتبيغ و هيلع بلاطلا ءاوتحا

 ةروصلا هذهل يأ (اهل نكل) رييغت نم هتمالس هنظ ىلع بلغ و «هب ًالباقم وأ

 اميدق ثيدحلا لهأ دنع (ةنيعملا ةزاجإلا ىلع ةيزم ةدايز) ةلوانمل اروص نم

 ال :اولاق مهنإف «نييلوصألاو ءاهقفلا نم نيققحملا نم ةعامجل افالح ءاثيدحو

 باتك ةياورب خيشلا زيجي نأ يهو) .اهلريثات الو ةلوانملا هذه يف ةدئاف

 هل نيعيو) ةنيعملا ' ”ةفّرعملا ثيداحألاب وأ ةروهشملا فيئاصتلا نم (نيعم

 هنأك :يواحسلا لاق .ةزاحإ وأ ة ءارق وأ ًاعامس نوكي نأب (هل هتياور ةيفيك

 ريهشلا باتكلا يف اهنإ :ريثك نبا لاق لب «هنيعب ةلوانملا عوقو زيوجتل

 .“ةفورعملا” :ط يف )١(



or 

 هيلإ هلاسرإ ماقم موقي هايإ هتلوانم نأ ىلإ اهربتعا نم حنجو ءروهمجلا دنع

 ةدرجملا ةباتكلاب ةياورلا ةحص ىلإ بهذ دقو ءدلب ىلإ دلب نم باتکلاب

 نتملا ةرابع عقو اذكه © ةراعإلا وأ كيلمتلا ةروصك -ًالثم يراخبلاك-

 نيبتي الف” وهو ىرخألا ةخسنلا امأو «ههيجوت تفرع دقو «خسنلا ضعب يف

 هل هقبس و '(”حالصلا نبال ام ىلع ةينبمف “ةنيعملا ةزاجإلا ىلع ةيزم ةدايز اهل

 ىلع ةيزم لوصح ةلوانملا هذه يف رهظي داكي ال هنأ وهو "ضايع يضاقلا

 تدرجت يأ (ةلوانملا تلح اذإ و) نيعم باتك يف ةعقاولا ةدرجملا ةزاحإلا

 الو ءيعامس نم وأ يثيدح نم اذه :لوقيو باتكلا هلواني نأب (نذإلا نع)

 ةياورلا زوجي الو (ربتعي مل) كلذ وحن و هتياور كل تزحأو ينعورا :هل لوقي

 ملعلا لهآ نم ةفئاط “دنعو «نييلوصألاو ءاهقفلا نم (روهمجلا دنع اهب)

 ال ءةلتخم ةزاجإ هذه :حالصلا نبا لاق ءاهب ةياورلا اوزاجأو اهوحححص مهنأ

 ىلع نييلوصألاو ءاهقفلا نم دحاو ريغ اهباعو :لاق .اهب ةياورلا زوجي

 نم) لام يأ (حنجو) اهب ةياورلا اوغّوسو اهوزاجأ نيذلا نيثدحملا

 خيشلا ةلوانم يأ (هايإ هتلوانم نأ ىلإ) ةدرجملا ةلوانملا يأ (اهربتعا

 .هتلزنمبو (دلب ىلإ دلب نم باتكلاب هيلإ هلاسرإ ماقم موقي) بلاطلا

 الو هيلإ بتكي نأب (ةدرجملا ةباتكلاب ةياورلا ةحص ىلإ بهذ دقو)

 يراخبلاك اروهشم باتكلا ناك اذإ امأ” :هت رابعو ١7 4ص ريثك نبال ثيدحلا مولع راصتخا(1)

 .“هايإ هراعأ وأ هكلم ولامك وهف ةروهشملا بتكلا نم ئيش وأ ءملسمو

 . ۱٤۹۰۱٤۸ ص ثيدحلا مولع(۲)

 .87ص عاملإلا(۳)
 .“دنع” لدب “نع” نوكت نأ ىلوألاو «نيتخسنلا يف اذك (5)

 ١. : 5ص ثيدحلا مولع(ه)



Yo 

 اوفتكا مهنأك «ةياورلاب نذإلاب كلذ نرتقي مل ولو ةمئألا نم ةعامج

 باتكلا خيشلا ةلوانم نيب يوق قرف يل رهظي ملو «ةنيرقلاب كلذ يف
 لك الح اذإ رحآ ىلإ عضوم نم باتكلاب هيلإ هلاسرإ نيبو بلاطلل

 دجي نأ يهو (ةداحولا يف نذإلا اوطرتش ثا اذک و) .نذإلا نع امهنم

 ريثك لب (ةمئألا نم ةعامج) كلذ وحن وأ كل هتبتك ام كل تزحأ :لوقي

 نب ثيللاو روصنم و "”[ينايتخخسلا] بويأ مهنم «نيرحأتملاو نيمدقتملا نم

 ثيدحلا لهأ نيب روهشملا حيحصلا وهو «نييعفاشلا نم دحاو ريغ و دعس

 (ةنيرقلاب كلذ يف اوفتكا مهنأك «ةياورلاب نذإلاب كلذ نرقي مل ولو)
 ةياورلا حص امكف «ةياورلاب نذإلا ىوس باتكلا لاسرإ يف ةدئاف ال هنأ وهو

 ةلوانم نيب يوق قرف يل رهظي ملو) اذهب حص ةدرجملا [ةباتكلاب]
 رحخآ ىلإ عضوم نم باتكلاب هيلإ هلاسرإ نيبو بلاطلل باتكلا خيشلا

 نود امهدحأ يف ةياورلا ةحص نيبتي هب (نذإلا نع امهنم لك الخ اذإ

 درجم ال «ةياورلاب نذإلا وه ةلوانملاو لاسرإلا ةدئاف نأ رهاظلا نأل ءرخألا

 .باتكلا ءاطعإ

 ةداجولا#

 دّلوم ردصم واولا رسكب (ةداحولا يف نذإلا اوطرتشا اذكو)

 ءانادجو ةلاضلا دجوك ةفلتخملا ىناعملا نيب زيمتلل “دح و” رداصم نيب

 .فيحصت وهو “ىناتسحسلا” :نيتخخسنلا يف عقو(١)
 .باتكلا :لصألا ىفو .ط نم(؟١



Yoo 

 قالطإ هيف غ وسي الو «نالف طحب تدجو :لوقيف هبتاك فرعي طخب

 موق قلطأ و «هنع ةياورل اب نذإ هنم هل ناك نإ الإ «ءكلذ درجمب ينربحأ

 .اوطلغف كلذ

 دجت نأ ىهو) ىنعملا اذهل صاخلا ردصملا اذه اودّلوف ' ًادوجو هبولطمو

 نع دحاولا اهيوري ال «ةنيبلا طارتشا ريغ نم (هبتاك فرعي طخب ثيداحأ

 دجاولا نوكي ال دق لب «كلذ وحنب الو ةزاحإلاب الو عامسلاب ال طخلا يذ

 يف وأ ءنالف طخب تأرق وأ (نالف طخب تدجو :لوقتف) الصأ هكردأ

 .نالف نع نالف طخب وأ «نتملاو دانسإلا قوسيو «نالف انث نالف طخب هباتك

 هيف نكل ءعطقنملا باب نم وهو ءاثيدح و ًاميدق لمعلا هيلع ىذلا اذه

 ايفاك نكي مل نإ و ةلمجلا يف ةبسنلا توبث ديفملا طابترالل لاصتالا بوش

 دامتعالاو زوجي ملف موق هلطبأو .امهوحن و نيحيحصك لاصتالا طرش نمل

 وأ كلذ بتكيوهو هتيؤرب بتاكلا ىلع ةنيبلا اوطرتشاو ءطخلا ىلع

 ثيحب ءطوطخلا ىف هابتشالل هطخ هنأ هتفرعمب وأ ءهطحخ هنأ هيلع ةداهشلاب

 ةردنل يضرم ريغ هنإ :حالصلا نبا لاق .رخألا نع نيبتاكلا دحأ زيمتي ال

 هل ناك هنأ الإ «كلذ درجمب ينربخأ قالطإ هيف غ وسي الو) ©”سبللا

 (اوطلغف) هوحن و ينربخأ يأ (كلذ موق قلطأو .هنع ةياورلاب نذإ هنم
 كلذ دقتنا و ءانربخأ و انثدح هيف قلطأف مهضعب فزاحو :حالصلا نبا لاق

 ©0.هلعاف ىلع

 . ١5 5ص ثيدحلا مولع(۲)

 .58١ص ثيدحلا مولع(؟)



۲0٦ 

 نيعم صخشل هرفسوأ هتوم دنع يصوي نأ يهو (باتكلاب ةيصولا اذكو)
 كلت يوري نأ هل زوجي :نيمدقتملا ةمئألا نم موق لاق دقف ءهلوصأب وأ هلصأب

 .ةزاجإ هنم هل ناك نإ الإ روهمجلا كلذ ىبأو ةيصولا درجمب هنع لوصألا

 4 باتكلاب ةيصولا#
 (هرفس وأ هتوم دنع يصوي نأ يهو «باتكلاب ةيصولا اذكو)

 نم موق لاق دقف ءهلوصأب وأ هلصأب نيعم صخشل) توملاب هل ًاقاحلإ

 (ةيصولا درجمب هنع لوصألا كلت يوري نأ هل زوجي :نيمدقتملا ةمئألا

 هيلع درو .ةلوانملاو ضرعلا نم ًاهبشو نذإلا نم ًاعون هل هعفد يف نأل

 اهب ةيصولا نيب قرف ال :لاق هنأ كلذو «ءاملعلا ةفاك نع هلقن لب «بيطخلا

 ىلعو :لاق «ةداجولا ليبس ىلع الإ ةياورلا زاوج مدع يف هتوم دعب اهعايتباو

 مدلا "”[يبأ] نبال ًاعبت فنصملا بقعتو “.ملعلا لهأ ةفاك انكردأ كلذ

 ةداجولاب ةياورلا اذإ ءرهاظ طلغ وه :الاقو ءةداحولا ىلع ةيصولاب ةياورلا لمح

 ةداجولا نم ةبتر عفرأ اذه ىلع يهف «ةيصولا فالخب اهنالطب يف فلتخي مل

 نم ةعامج ةداجولاب لمع دق هنأب يواخسلا هلكشتساو "2.فالحالب

 تسيل اهنأل (ةزاحإ هنم هل ناك نإ الإ روهمجلا كلذ ئبأو) ”!نيمدقتملا

 .ةيانك الو ًاحيرص ال امالعإ نمضتي الو ء اليصفت الو ًالامجإ ال ثيدحتب

 .555 ص ةيافكلا(١)

 ١. 49/7 ثيغملا حتف نم هانتبثأو «نيتخسنلا نم طقس(

 ١. 59/7 ثيغملا حتف(۳)

 )٤(فتح ثيغملا 59/7 1١6041



YoY 

 خيشلا ملعي نأ وهو (مالعإلا ىف) ةياورلاب نذإلا اوطرتشا اذك(و)

 هنم هل ناك نإف ءنالف نع ينالفلا باتكلا يورأ ىننأب ةبلطلا دحأ

 يف ال هل زاجملا يف (ةماعلا ةزاجإلاك كلذب ةربع الف الإ و) ربتعا ةزاحإ

 وأ يتايح كردأ نمل وأ نيملسملا عيمجل تزجأ :لوقي نأك هب زاجملا

 ةحصلا ىلإ برقأ وهو ءةينالفلا ةدلبلا لهأل وأ ينالفلا ميلقإلا لهأل

 4مالعإلاز»
 ملعي نأ وهو «مالعإلا يف ةياورلاب نذإلا اوطرتشا اذكو)

 ىلع ًارصتقم (نالف نع ينالفلا باتكلا يورأ يننأب ةبلطلا دحأ خيشلا

 (كلذب ةربع الف الإو «ربتعا) و اهبف (ةزاحإ هنم هل ناك نإف) كلذ

 نيثدحملا نم ريثك هب ةياورلا زوجف «مالعإلا درجمب ةياورلا زاوج يف فلتحا

 زوجي ال هنأ حيحصلاو «غابصلا نبا و جيرح نبا مهنم نييلوصألاو ءاهقفلاو

 دق ' ”[هنأل]ءنوققحملا هراتخاو « ةيعفاشلا عطق هبو «مالعإلا درجمب ةياورلا

 .هفرعي للخل ةياور يف نذأي الو هعامس نوكي

 «اهماسقأو ةزاجإلا

 ةماعلا ةزاجإلاب ةربع ال امك يأ (هل زاجملا ىف ةماعلا ةزاجاإلاك)

 زاجملا يف ال) هنيعي الف هل زاجملا معي نأ [وه]و «حصألا ىلع هل زاجملا يف

 «نيملسملا عيمجل تزحأ: لوقي نأك) حصألا ريغ يف هب ةربع ال هنإف (هب

 (ةينالفلا ةدلبلا لهأل وأ ينالفلا ميلقإلا لهأل وأ «ىتايح كردأ نمل وأ

 .ط نم تبثملاو “مهنأل” :لصألا يف(١)



0۸ 

 المهم وأ ًامهبم نوكي نأك (لوهجملل) ةزاحإلا اذك(و) .راصحنالا برقل
 .نالفل دلويس نمل تزجأ : لوقي نأك (مودعملل) ةزاحإلا اذكو (و)

 ىلإ برقأ وهف يردنكسإلا رغثلا له نم نيملسملاك صاح فصوب نرق نإف

 ةحصلا ىلإ برقأ) ةينالفلا ةدلبلا لهأل ينعأ ءريحألا يأ (وهو) ةحصلا

 .(راصحنإلا برقل
 وأ ًامهبم نوكي نأك لوهجملاب وأ لوهجملل ةزاحإلا اذك و)

 ةعامج كانهو «يقشمدلا دلاخ نب دمحم تزحأ :لوقي نأك لوألاف (ٌالمهم

 اذه نييعتل ليبس ال هنأل ءهنم دارملا ملعي ملو ءمسالا اذه يف ةكرتشم

 ءنايذهل اب ملكتلا ىلإ هتبسن كرت نم رثكأ ديفتال هب زيجملا ةفرعمو .سبتلملا

 نب يلع نب دلاخ نب دمحمل َتزجأ :ليق نأب ةنيرقب هنم دارملا ملع اذإ امأ

 دلاح نب دمحمل ” تزحأ : لاقف « «سبتلي ال ثيحب ًالثم ؟يق ىقشمدلا دومحم

 لاق اذك .هنع لوئسملا ىلع جرخ باوجلا نأ و « هذه ةحص رهاظلاف

 يف هب "لغم اذك .سانلا نم ةعامجل تزجأ: لوقي نأك : يناثلاو .يقارعلا

 يشاوحلا ضعب

 دلويس نمل تزحأ : لوقي نأك مودعملل ةزاحإلا اذكو)

 يف ةزاحإلا نأل « هريغ يغبني ال يذلا حيحصلا وه :حالصلا نبا لاق (نالفل

 ." ”ةزاجإلا حصي ال مودعملل رابخإلا حصي ال امكف < زاجملاب رابخإلا مكح

 .لصألا يف “تزحأ” رركت(١)

 . 1۸/۲ ةيفلألا حرش(؟)

 .”لقن” :ط يف( ۳)

 .“زاحمل” :ط يغ( )٤

 ١5١. ص ثيدحلا مولع(0)



0۹ 

 نملو كل تزجأ :لوقي نأك «حص دوحوم ىلع هفطع نإ :ليق دقو
 دوجومل ةزاحإلا كلذكو .ًاضيأ ةحصلا مدع برقألاو «كل دلويس

 ءنالف ءاش نإ كل تزجأ :لوقي نأك ريغلا ةيشمب تقّلُع مودعمل وأ

 ىلع اذهو «تئش نإ كل تزحأ :لوقي نأ ال «نالف ءاش نمل تزحأ وأ

 هدنم نب هّللادبعوبأ و يناتسجسلا دؤاد يبأ نب ركب وبأ لئاقلاو (ليق دقو)

 دلويس نملو كل تزحأ :لوقي نأك «حص دوجوم ىلع هفطع نإ)
 (7يوونلا لاق .اولسانت ام هبقعو هدلولو نالفل تزحأ : كلوقكو (كل

 رفتغي دق ذإ ًاضيأ و « مودعملا ىلع فقولاب هبش دقو « زاوجلا برقألا :هريغو

 لعلو (ةحصلا مدع برقألا) :فنصملا لاق (و) ًالالقتسا ارفتغي ال ام ًاعبت

 ءاوس «رابخإلا مكح يف ةزاجإلا نأ وهو «"”حالصلا نبا هركذ ام ههجو

 تقلع مودعم وأ دوجومل ةزاجإلا كلذكو) ال مأ دوجوم ىلع فطع

 :لوقي نأك) ريغلا ةيشمب ةقلعملا ةزاحإلا يأ (ريغلا "”ةيشم] طرشب

 تقلع نإ اذكو (نالف ءاش نمل تزجأ وأ نالف ءاش نإ كل تزحأ

 تزحجأ وأ «هل تزجأ دقف هل زيجأ نأ ءاش نم هلوقك ءأمهبم هل زاجملا ةيشمب

 و ةلاهج رثكأ اذه لب :حالصلا نبا لاق .ريغلا ةيشمب اهقيلعتك وهف ءاش نمل

 ةيشمب تقلع نإ و .مهددع رصحي ال نم ةيشمب ةقلعم اهنأ ثيح نم ًاراشتنا

 هلوقب راشأ اذه ىلإو «راشتنالاو ةلاهجلا ءافتنال ةحيحص يهف ًانيعم هل زاجملا

 :هلوقك «ةزاحإلا ال ةياورلا تقلع نإ و (تئش نإ كل تزجأ :لوقي نأ ال)

 ٤ ص ثيدحلا مولع(۲)

 .ط نم ةدايزلا(5)



1° 

 ىوس كلذ عيمجب ةياورلا زوج دقو .كلذ عيمح يف حصألا

 نم ةعامج نع هاكحو «تيطخلاه نم دارملا نيبتي ملام لوهجملا

 دّواد ىبأ نب رکب وبأ ءامدقلا نم مودعملل ةزاجإلا لمعتساو «هخئاشم

 .ةميثخ يبأ نب ركب وبأ اضيأ مهنم قلعملا لمعتساو «هدنم نب هّللا دبعوبأو

 «باتك ىف ظافحلا ضعب مهعمج «ريثك عمج ةماعلا ةزاجإلاب ىورو

 نبا لاق امك- كلذ لكو .مهترثكل مجعملا فورح ىلع مهتبترو

 فلتخيم ةنيعملا ةصاحلا هزاجإإلا نأل «ىضرم ريغ عسوت -حالصلا

 نم زاوجلاب ىلوأ اذه :حالصلا نبا لاقف ىوري نأ ينع ةياورلا ءاش نمل تزجأ

 ناكف «هل زاجملا ةيشم ىلإ اهب ةياورلا ضيوفت ةزاجإ لك ىضتقم نأ ثيح

 ءلاحلا ةياكح و قالطإلا هيضتقي امب حيرصت ' ”[قيلعتلا] ةغيصب هنوك عم اذه

 زوح دقو .كلذ عيمح يف حيحصلا ىلع اذهو)  ةقيقحلا يف ًاقيلعت ال
 «بيطحلا هنم دارملا نيبتي ملام لوهجملا ىوس كلذ عيمجب ةياورلا

 نم مودعملل ةزاحإلا لمعتساو .هخئاشم نم ةعامج نع هاكحو

 يضاقلا هاكحو (هدنم نب هللا دبع وبأ و دؤاد يبأ نب ركب وبأ ءامدقلا

 ةثداحم ال «ةياورلا يف نذإ اهنأل "”نيرخأتملا خويشلا مظعم نع ضايع

 ركب وبأ) ءامدقلا نم يأ (مهنم قلعملا لمعتساو) مودعملل حصي ال ىتح

 ضعب مهعمج ريثك عمج ةماعلا ةزاجإلاب ىورو «ةمثيخ يبأ نبا

 كلذ لكو .مهترثكل مجعملا فورح ىلع مهبترو باتك يف ظافحلا

 ٠١۹. ص ثيدحلا مولع(۲)

 ٠١. 5 ص عاملإلا :رظنا(۳)



١ 

 ىلع رقتسا لمعلا ناك نإوءءامدقلا دنع ايوق ًافالتخا اهتحص ىف

 لصح اذإ فيكف «قافتالاب عامسلا نود يهف«نيرحخأتملا دنع اه رابتعا

 نم ريخ ةلمجلا يف اهنكل ءافعض دادزت اهنإف ءروكذملا لاسرتسالا هيف
 ماسقأ يف مالكلا ىهتنا انه ىلإو .ملعأ هّللاو «الضعم ثيدحلا داريإ

 ةصاخلا ةزاجإلا نأل ءيضرم ريغ عسوت -حالصلا نبا لاق امك-

 لمعلا ناك نإو ءامدقلا دنع ايوق ًافالتخا اهتحص يف فلتخم ةنيعملا

 «قافتالاب عامسلا نود وهفءنيرخأتملا دنع اهرابتعا ىلع رقتسا

 لقن يفو (افعض دادزت اهنإف روك ذملا لاسرتسالا هيف لصح اذإ فيكف

 اميف- * '[نمحرلادبع هديفح] و "'هنبا هعبتو دلخم نب يقب نإف ءرظن قافتالا
 نب روصنم ةحلط ىبأ لوق هوحن و «ءاوس امه :اولاق -مهنع تاع نبا هاكح

 نم '”يقب امل ةزاجإلا ةميزخ نب ركب ابأ تلأس :هيقفلا يزورملا دمحم

 ءحيحصلا عامسلاك يدنع ةلوانملا و ةزاجإلا :لاقو «يل اهزاحأف «هفيناصت

 داريإ نم ريخ ةلمجلا يف اهنكل) ' "ةيفلألا حرش يف يواخسلا هركذ اذك

 عسوتلا اذهب دادزتو ءفعض اهلصأ يف ةزاجإلاو :حالصلا نبا لاق ١177. ص ثيدحلا مولع(١)

 .ها .هلامتحا يغبني ال اريثك افعض لاسرتسالاو

 مالعأريس) .ةبطرق يضاقو سلدنألا ءاملع ريبك ءيبطرقلا رمعوبأ دلخم نب يقب نب دمحأ وه(۲)

 8/١.( ه ءالبنلا

 حتف نم هانححص «شحاف فيرحت اذهو .“نمحرلا دبع نب ةديفح” :نيتخسنلا ىف عقو(۳)

 <. 0/1 ثيغملا
 يفوت «يبطاشلا يزقنلا تاع نب رفعج نب دمحأ نب نوراه نب دمحأ رمعوبأ دهازلا ظفاحلا وه(4)

 .142117/11 ءالبنلا مالعأ ريس يف هتمحرت رظنا ه7 ١5 ةنس ايزاغ

 . يلع يقب امل :ط يف (5)

 1٥/۲ ثيغملا حتف(7)



۲۲ 

 ادعاصف مهئابآ ءامسأ و مهؤامسأ تقفتا نا ةاورلا مث) .ءادألا غيص

 ءرثكأ مأ مهنم نانثا كلذ يف قفتا ءاوس (مهصاخشأ فلتحاو

 يذلا عونلا (وهف) ةبسنلاو ةينكلا يف ًادعاصف نانثا قفتا اذإ كلذكو

 ةزاجإلا فالخب «عاطقنالا نم هيف امل (.ملعأ هّللاو الضعم ثيدحلا

 انه ىلإو) عاطقنالا اهمكح نإف «ةداجولا يف الإ لاصتالا مكح يف اهنإف

 .(ءادألا غيص ماسقأ يف مالكلا ىهتنا

 قرتفملاو قفتملا#
 ادعاصف مهئابآ ءامسأ و مهؤامسأ تقفتا نا ةاورلا مث)

 كلذكو «رثكأ وأ مهنم نانثا كلذ يف قفتا ءاوس ,مهصاخشأ فلتحاو

 و مهؤامسأ قفتا ام لاثم (ةبسنلاو ةينكلا يف ًادعاصف نانثا قفتا اذإ

 7"2[ورمع نب] دمحأ نب ليلخلا :لاجر ةتس «دمحأ نب ليلخلا :مهئابآ ءامسأ

 .لوحألا مصاع نع ىور «يرصبلا ضورعلا بحاص يوحنلا ميمت نبا

 يرصب ءدمحأ نب ليلخلا :ثلاثلاو .ينزملارشب وبأ دمحأ نب ليلحلا :يناثلاو

 ديعسوبأ ''”ليلخلا نب دمحأ نب ليلخلا :عبارلاو «ةمركع نع ىوري ءأضيأ

 ديعسوبأ دمحأ نب ليلخلا :سماخلاو .دنقرمس يضاق يفنحلا هيقفلا يزجسلا

 دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ نب ليلخلا :سداسلاو .يباهملا يضاقلا يتسبلا

 نب دمحم :مه دادجأ و مهئابآ ءامسأ و مهؤامسأ قفتا ام لاثمو .يعفاشلا

 نم طقس اذكو ءواولاب “ورمع” باوصلاو ءطلغ امهالكو “ريمع” :ط يفو .“رمع” :لصألا يف(١)

 قباسلا” ثحبم ىف باتكلا اذه نم ىضم اميف باوصلا ىلع مسالا اذه عقوو .“نبا” ظفل نيتحخسنلا

 ٠.....“. يوحنلا ميمت نب ورمع نب دمحأ نب ليلخلا :كلانه هنإف «“قحاللاو

 .ليلخلا نب دمحم نب ...... :۲۷۲/۳ ثيغملا حتف ىف(۲)



۳ 

 ناصحخشلا نظي نأ ةيشح هتفرعم ةدئافو (قرتفملاو قفتملا) هل لاقي

 «مكاحلا امهنع ىور ءدحاو رصع ىف نانثا «يروباسينلا فسوي نب بوقعي

 لاثمو .ريهشلا ظفاحلا مرخألا هّللادبعوبأ :يناثلاو ءمصألا سابعلاوبأ :امهدحأ

 نوكس و ميجلا حتفب ينوجلا نارمعوبأ ًاعم ةبسنلاو ةينكلا يف نانثا قفتا ام

 لهس نب ىسوم :ىناثلاو .يعباتلا بيبح نب كلملادبع :امهدحأ «نون مث واولا

 قفتي نأ هماسقأ نمو (قرتفملاو قفتملا هل لاقي يذلا عونلا وهف) يرصبلا
 ةبسن وأ هيبأ ركذ نم المهم طقف مسالا ركذ دنسلا ىف عقي و ءطقف مسالا

 ؟ةملس نبا وأ ديز نبا وه له «بسني نأ ريغ نم دامح قلطي نأ هلاثم .هزييمت

 .اهريسفت زييمت ريغ نم دانسإلا يف اهب ركذيو «طقف ةينكلا قفتي نأ كلذكو

 ىور ةبعش نأ ظافحلا ضعب ركذو :لاق «ةزمح يبأب “حالصلا نبا هل لثمو

 هنإف ًادحاو الإ يازلاو ءاحلاب مهلك و «سابع نبا نع ةزمح وبأ مهلك ةعبس نع

 نم ًاضيأ هماسقأ نمو .ىعبضلا نارمع نب رصن ةرمجوبأ وهف «ءارلاو ميجلاب

 قفتا نمو .فيعض ةملسوبأ :يناثلاو «يراخبلا هنع ىور نمم روهشملا يضاقلا

 يذلاو "ءةمأوتلا ىلوم :ةعبرأ «حلاص يبأ نب حلاصك بألا ةينك و مسالا ىف

 ندب عا ,O 2( ل )( 3

 هدئافو) ثيرح نيبو رمع ىلومو« يسودسلاو ءنامسلا حلاص [وبأ] هوبأ

 .؟ 59ص ثيدحلا مولع(١)

 .يحمجلا فلح نب ةيمأ ةنبا :ةمأوتلاو .ناهبن اذه حلاص يبأ مس او(؟)

 .ناوكذ همساو ءاضيأ تايزلا هل لاقي نامسلا حلاصوبأو .لصألا نم طقس دقو ءط نم(

 لاقو ءورمع نب دالخ هنعو ؛ةشئاعو يلع نع ىور :۳۲۷ص ثيدحلا مولع يف حالصلا نبا لاق(4)

 .هتاقث يف نابح نباو هخيرات يف يراحبلا هركذ :۲۷۹/۳ ثيغملا حتف يف يواخسلا

 .نارهم هيبأ مساو «ىفوكلا حلاص يبأ نب حلاص وهو(0)
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 هتصخل دقو ءالفاح اباتك بيطخلا هيف فنص دقو .ًادحاو ًاصخش

 ىمسملا عونلا نم مدقت ام سكع اذهو .اريثك ًائيش هيلع تدزو

 نظي نأ ىشخي اذهو «نينثا دحاولا نظي نأ هنم ىشخي هنألءلمهملاب

 .ًادحاو نانثالا

 عجرم ناك ءاوس (اقطن فلتخاو ءاطخ ءامسألا قفتا نإو)

 نم هتفرعمو (فلتخملاو فلتؤملا وهف) لكشلا وأ طقنلا فالتحالا

 نم ةعامجل عقو امم (ًأدحاو ًاصخش ناصخشلا نظي نأ ةيشح هتفرعم
 ناك محارت ضعب هتاف (الفاح اباتك بيطخلا هيف فنص دقو) رباكألا

 هيلع تدزو ءهتصخل دقو) :لاقو فنصملا هيلع داز اذهلف اه ركذ هل يغبني

 مسي مل نإو نعطلا ببس نايب يف يأ (مدقت ام سكع اذهو ."”اريثك ايش

 هصاصتخابف” هلوق وهو « ًابيرق رم ام ال «همکح سكع اذه مكح نألءالمهم

 هنأل لمهملاب ىمسملا عونلا نم) هسكع ال اذه نيع هنإف «“لمهملا نيبتي

 نانثالا نظي نأ هنم ىشحي اذهو «نينثا دحاولا نظي نأ هنم ىشخي

 .(ًادحاو

 4 فلتخملاو فلتؤملا»
 عجرم ناك ءاوس ءاقطن فلتحاو ءاطخ ءامسألا قفتا نإو)

 نم هتفرعمو «فلتخملاو فلتؤملا وهف لكشلا وأ طقنلا فالتحالا

 عقيام فيحصتلا دشأ :ينيدملا نب يلع لاق ىتح نفلا اذه تامهم

 ىف تعرش دقو ءاريسي هيلع تفقو امبسح هنم بتكف «ههصيخلت يف انخيش عرش :يواخ ا! لاق(١١

 .717.65979/* ثيغملا حتف ها .ةتتاف ءايشأ كاردتسا عم هتلمكت
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 عقيام فيحصتلا دشأ :ينيدملا نب يلع لاق ىتح «نفلا اذه تامهم

 هلبق الو «ءسايقلا هلحدي ال عيش هنأب مهضعب ههجوو .ءامسألا يف

 هنكل ءيركسعلا دمحأوبأ هيف فنص دقو .هدعب الو هيلع لدي عييش

 ءديعس نب ينغلادبع فيلاتلاب هدرفأ مث «هل فيحصتلا باتك ىلإ هفاضأ

 هبتشم يف باتكو ءامسألا هبتشم يف :باتك «نيباتك هيف عمجف

 عمج مث ءالفاح اباتك كلذ ىف ينطقرادلا هخيش عمجو «ةبسنلا

 ءلامكإلا هباتك يف الوكام نب رصنوبأ عيمجلا عمج مث ءاليذ بيطخلا

 الو ءس ايقلا ° [هلحدي ال] عىیش هنأب مهصعب ههجوو .'”ءامسألا یف

 نم هل قباس الو «سایقلا لحم سيل يأ (هدعب الو هيلع لدي ىئيش هلبق

 فلتؤملا يف يأ (هيف فنص دقو) نتملا فالخب «هب ملعي قح ال الو مالكلا

 همضو (هفاضأ) لب ءالالقتسا ال (نكل يركسعلا دمحأوبأ) فلتخملاو

 فيلاتلاب) فلتخملاو فلتؤملا يأ (هدرفأ مث «هل فيحصتلا باتك ىلإ)

 (مد (“الفاح اباتك كلذ یف ىنطقرادلا هحخخيش عمجو «ةيسنلا هبتشم یف

 [عيمحلا] عمجب مث) . هل (ًاليذ عمج) و بيطخلا هيلع كردتسا

 ١7/١. يركسعلل نيثدحملا تافيحصت(١١

 .“لحديال” :لصألا يف( ۲)

 .“سايقلا لحم ىف” :ط يف(؟)
 .“فلتخملاو فلتؤملا” همسا(4)

 7//١7179. نونظلا فشك “فلتخملا ةلمكت فلتؤملا” هامسو(5)

 .لصألا نم طقس(19)
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 هباتكو ءاهنيبو مهماهوأ هيف عمجف ءرخآ باتك يف مهيلع كردتساو

 دقو «هدعب ثدحم لك ةدمع وهو «كلذ يف عمج ام عمجأ نم

 ءمخض دلجم يف هدعب ددجت وأ هتاف ام ةطقن نب ركب وبأ هيلع كردتسا

 ءفيطل دلجم يف -نيسلا حتفب- ميلس نب روصنم هيلع ليذ مث
 ارصتخم كلذ يف يبهذلا عمجو «ينوباصلا نب دماحوبأ كلذكو

 فيحصتلاو طلغلا هيف رثكف «ملقلاب طبضلا ىلع هيف دمتعا ءادج

 زاوعإ هيفو ('”[لامكإلا] هباتك يف ظفاحلا الوكام نب رصنوبأ

 هيف عمج ءرخآ باتك يف) ركذام عيمج ىلع يأ (مهيلع كردتساو)

 ةدمع وهو «كلذ يف * ”[عمج ام] عمجأ نم هباتكو ءاهنيبو مهماهوأ

 نيدلا نيعم ريهشلا ظفاحلا (هيلع كردتسا دقو «هدعب ثدحم لك

 ءاهو ةلمهم ءاط اهدعب ةنكاس فاق مث ةمومضم نونب (ةطقن نب ركبوبأ)

 ينغلادبع نب دمحم همساو ءاهب اوفرع ءهيبأ مأ هتلح تبر ةيراج مسا :ثينات

 مث .مخض دلجم ىف ءامسألا نم هدعب ددجت وأ هتاف ام) ركب يبأ نبا

 كلذكو .”فيطل دلجم يف -نيسلا حتفب- ميس نب روصنم هيلع ليذ

 دمتعا "اد ًارصتخخم كلذ يف يبهذلا عمجو .ينوباصلا نب دماحوبأ

 ظ .“لامك” لصألا يف عقوو ءط نم(١)

 .نونظلا فشك بحاص هركذ .“مالحألاو ىنمتلا يوذ ىلع ماهوألا رمتسم بيذهت” همساو(؟)
 ( .لصألا نم طقس( ۳)

 ننسلا ةاور ةفرعمل دييقتلا” هامس رحآ اباتك عمجو :ةفيلخ يحاح لاق .“لامكإلا ةلمكت” همساو(4)

 .“ديناسملاو نئسلاو ةاورلا ةفرعمل دييقتلا” مساب دنهلا نم عبط دق :تلق ها “ديناسألاو

 (78١ص ىبلحلل تكنلا) .“بسنلاو ءامسألا هبتشم باتك ليذ” هباتك مساو(5)

 ."هبتشملا” هامس(19)
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 باتك يف ةحيضوتل ىلاعت هللا انرسي دقو باتكلا ع وضومل نيابملا

 هتطبضف ءدحاو دلجم وهو “هبتشملا ريرحتب هبتنملا ريصبت”ب هتيمس

 وأ هلمهأ امم ريثك ًائيش هيلع تدزو «ةيضرملا ةقيرطلا ىلع فورحلاب
 اطح (ءامسألا تقفتا نإو) .كلذ ىلع دمحلا هللو «هيلع فقي مل

 حتفب ليقع نب دمحمك اطح اهفالتئا عم اقطن (ءابآلا تفلتحاو) اقطنو

 ءيبايرف يناثلاو يروباسين لوألاف ءاهمضب ليقع نب دمحمو «نيعلا

 عوضومل نيابملا فيحصتلاو طلغلا هيف رثكف «ملقلاب طبضلا ىلع هيف

 (هحيضوتب ىلاعت هّللا "”[انرسي] دقو) هيف فيحصتلا نمأ مدعل (باتكلا
0 

 هبتشملا ريرحتب هبتنملا ريصبت” هتيمس باتكب) يبهذلا ب اتك حيضوت يأ

 نأ وهو (ةيضرملا قيرطلا ىلع فورحلاب هتطبضف ءدحاو دلجم وهو

 .اضيأ تاكرحلا بتك عم ةمجعملا ءاخلابو ةلمهملا ءاحلاب الثم بتكي

 تاكرحلا عم اهنودب ءاحلاو «ةطقنلاب ًالثم ءاخلا بتكي نأ ملقلاب طبضلاو

 ٹسحب (هيلع فقي مل وأ هلمهأ امم ةريثك ءايشأ هيلع تدز و) ًاضيأ

 .هنع ىنغتسي ال «هنقتأو هيف فلؤم عمجأ راص ىتح «هترثک نم ")[بجعتي]

 .(كلذ ىلع دمحلا هللو)

 4هباشتملا#

 عم اقطن ءابآلا فلتحاو ءاقطنو اطح ءامسألا تقفتا نإو)

 ءاهمضب ليقع نب دمحمو «نيعلا حتفب ليقع نب دمحمك اطح اهفالتتا

 .“رسي“ لصألا يف(١)

 .يواجبلا دمحم ىلع قيقحتب توريب ةيملعلا ةبتكملا نم عبط دقو(۲)

 .ط نم(؟)
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 فلتخي نأك (سكعلاب وأ) ةبراقتم امهتقبطو «ناروهشم امهو

 نب حيرشك اقطنو اطح ءابآلا قفتيو ءاطخ فلتأيو اقطن ءامسألا

 ءةلمهملا ءاحلاو ةمجعملا نيشلاب :لوألا «نامعنلا نب جيرسو نامعنلا

 (هباشتملا) هل لاقي يذلا عونلا (وهف) يراخبلا خويش نموهو «ميجلاو
 .ةبسنلا يف فالتخالاو بأ مساو مسا يف قافتالا كلذ عقو نإ اذكو

 لّيذ مث “هباشتملا صيخلت” هامس اليلج اباتك بيطخلا هيف فنص دقو

 امهتاقبطو ناروهشم امهو «يبايرف يناثلاو ءيروباسين لوألاف

 ءامسألا فلتخي نأك «سكعلاب وأ) ةقبطلا ىنعم ئيجيسو (ةبراقتم

 نامعنلا نب حيرشك اقطنو اطخ ءابآلا قفتتو ءاطخ فلتأتو اقطن

 ءاحلاو ةمجعملا نيشلاب :لوألا) نارغصم امهالك (نامعنلا نب جيرسو

 نيسلاب :يناثلاو .هنع هللا يضر يلع نع يوري يعبات وهو «ةلمهملا

 هل لاقي يذلا عونلا وهف يراحبلا خويش نموهو «ميجلاو ةلمهملا

 فالتخالاو بأ مساو مسا يف قافتالا كلذ عقو نإ اذكو .هباشتملا

 (هباشتملا صيخلت” هامس اليلح اباتك بيطخلا هيف فنص دقو .ةبسنلا ىف

 ليذ مث) "هب هامس يذلا همساب فرعي مل هنكل هبتك نسحأ وهو “سرلا يف

 .“مهولاو فيحصتلا رداوب نع هنم لكشأ ام ةيامحو مسرلا يف هباشتملا صيخلت” لماكلا همساو(١)
 277/9 نونظلا فشك ىفامك

 نيب فورعم اذه بيطخلا باتك نإف ءادج بيرغ وهو .هنع يراقلا هاكح اذكو «نيتخسنلا ىف اذك(؟)
 مولع ةخسن نم مالكلا اذه ذخأ فنصملا لعلو !ثيدحلا حلطصم بتك يف روكذم لعل له
 مل نكلء«هبتك نسحأ نم وهو” ۳۳١: ص ثيدحلا مولع يف لاق حالصلا نبا نإف «ةفرحملا ثيدحلا

 ىلإ “برعي مل” فّرحف .هتقيقح مسالا اذهب حضتت ال يأ “هعوضوم نع هب هامس يذلا همساب برعي
 .ملعأ هّللاو .ىنعملا دسفو “فرعي مل”
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 هلبق امم و هنم بكرتيو) .ةدئافلا ريثك وهو ءال وأ هتاف امب اضيأ هيلع

 الثم بألا مساو مسالا يف (هابتشالا وأ قافتالا لصحي نأ اهنم «ع اونأ

 «نيمسق ىلع وهو ءامهنم وأ امهدحأ نم رثكأف (نيفرح وأ فرح ىف الإ)

 يف ةتباث فورحلا ددع نأ عم رييغتلاب فالتحالا نوكي نأب امإ

 نع ءامسألا ضعب ناصقن عم رييغنلاب فالتخالا نوكي وأ «نيتهجلا

 (هلبق امم و هنم بكرتيو .ةدئافلا ريثك وهو ءال وأ هتاف امب اضيأ هيلع

 قفتملا ينعأ هلبق اممو فلتخملاو فلتؤملا نم بكرتي هباشتملا نأ ينعي

 عم اقطن اهفالتحاو ءاقطنو اطخ ءامسألا قافتا هيف ربتعا ثيح «قرتفملاو

 نم بكرتي عونلا اذه :هريغو حالصلا نبا لاق .امهنم بكرتيف اطخ اهفالتتا

 فلتخملاو فلتؤملاو قرتفملاو قفتملا امهو .'"هلبق نيَّذلا نيعونلا > ١

 يف هابتشالا وأ قافتالا لصحي نأ اهنم) عاونأ هباشتملا يأ "”(عاونأ)

 هلوق يف وأ ةملكف .امهدحأ يف وأ امهيف هفورح ضعب يف فلتخيو «ةينكوأ

 فاالتخاإلا نوكي نأ امإ نيمسق ىلع وهو) ولخلا ةعنام “هابتشالا وأ”

 ( ( 717١. ص ثيدحلا مولع(١)

 ىلإ دئاع رتتسم ريمض بكرتي لعاف نأ نم حراشلا هيلإ راشأ امو .بكرتيل لعاف “عاونأ” هلوق(۲)
 اممو هنم بكرتيو” :لاق هنإف «نتملا ةرابع قايس هابأي ءديعب ف وذحم أدتبم ربح “عاونأ” نأو“هباشتملا

 وهو : -فنصملا ىلع دري وهو- ۷۰۷٤۷۰٦ ص هحرش يف يراقلا لاق .ادح رهاظ اذهو “عاونأ هلبق

 عونلا 77١: ص ثيدحلا مولع يف حالصلا نبا لاق دقف «يناثلا يف أطخأو لوألا يف يراقلا باصأ

 .هباشتملا ركذ مث n هلبق نيذلا نيعونلا نم بكر تي عون :نوسمحخلاو سماخلا

 .لصألا نم طقس دقو ءط نم( ۳)
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 نينونو ةلمهملا نيسلا رسكب نانس نب دمحم :لوألا ةلثمأ نمف .ضعب

 فاقلا مث واولاو نيعلا حتفب يقوعلا مهنم ءةعامح مهو .فلأ امهنيب

 ءايلا ديدشت و ةلمهملا نيسلا حتفب رايس نب دمحمو «يراخبلا خيش

 رمع خيش يماميلا مهنم ةعامج ًاضيأ مهو ءءار فلألا دعبو ةيناتحتلا

 ىلوألا نينون و ةلمهملا ءاحلا مضب نينح نب دمحم اهنمو «سنوي نب

 دمحمو «هريعو سابع نبا نع ىوري يعبات «ةيناتحت ءاي امهنيب ةحوتفم

 نب ريبح نب دمحم وهو ءءار هرخآ و ةدحوم ءاب اهدعب ميجلاب ريبج نب

 ءروهشم يفوك لصاو نب فرعم كلذ نمو ءاضيأ روهشم يعبات معطم

 فالتحالا نوكي وأ «نيتهجلا يف ةتباث فورحلا ددع نأ عم رييغتلاب

 دمحم :لوألا ةلثمأ نمف «ضعب نع ءامسألا ضعب ناصقن عم رييغتلاب

 مهنم ةعامج مهو «فلأ امهنيب نينونو ةلمهملا رسكب نانس نبا

 ةقوعلا يف لزن (يراخبلا خيش -فاقلا مث واولاو نيعلا حتفب- يقوعلا

 ديدشتو ةلمهملا حتفب رايس نب دمحم و) اهيلإ بسنف سيقلا دبع نم نطب

 خيش يماميلا مهنم «ةعامج ًاضيأ مهو «ءار فلألا دعبو ةيناتحتتا ءايلا

 اقطن بألا مسا هبتشاو فلتحخاو ءدمحم وهو مسالا قفتاف (سنوي نب رمع

 سقف اذه ىلعو «ءارلا ناكم ناك ثيح نونلا وهو فرح يف الإ اطح هفالتئا عم

 ىلوألا] «نينون و ةلمهملا مضب نينح نب دمحم اهنمو) ةلثمألا نم هريغ

 دمحمو «هريغو سابع نبا نع ىوري يعبات «ةيناتحت ءاي امهنيب '”[ةحوتفم

 معطم نب ريبح نب دمحم وهو «ءار هرخآ و ةدحوم اهدعب ميجلاب ريبح نب

 .لصألا نم طقس(١)
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 ةفيذحوبأ هنع ىوري ءرخآ خيش نيعلا لدب ءاطلاب لصاو نب فرطمو

 ءنورحخآو دعس نب ميهاربإ بحاص نيسحلا نب دمحأ ًاضيأ هنمو «يدهنلا

 خيش وهو «ةيناتحت ءاي ميملا لدب نكل «هلثم نيسحلا نب ديحأو

 ًاضيأ كلذ نمو .يدنكيبلا دمحم نب هللا دبع هنع يوري «يراحبلا

 نب رفعجو «كلام ةقبط نم روهشم يراخبلا خيش ةرسيم نب صفح

 ءاحلاب لوألا «يفوكلا ىسوم نب هللا ديبعل خيش ءروهشم خيش ةرسيم

 ةلمهملا نيعلاو ميجلاب يناثلاو «ةلمهم داص اهدعب ءافلاو ةلمهملا

 يف مهنم ةعامج ءديز نب هّللا دبع يناثلا ةلثمأ نمو «ءار مث ءاف اهدعب

 ءءوضولا ثيدح يوارو «هبر دبع هدج مساو ناذألا بحاص :ةباحصلا

 ءروهشم يفوك لصاو نب فرعم نأ كلذ نمو ءاضيأ روهشم يعبات

 ةفيذحوبأ هنع ىوري ءرخآ خيش نيعلا لدب ءاطلاب لصاو نب فرطمو

 دعس نب ميهاربإ بحاص نيسحلا نب دمحأ ًاضيأ هنمو «يدهنلا

 لدب نكل «هلثم نيسحلا نب ديحأو) بحاص ىلع فطع (نورخآو

 دمحم نب هللا دبع هنع ىوري «يراخبلا خيش وهو «ةيناتحت ءاي ميملا

 ةقبط نم روهشم خيش ةرسيم نب صفح اضيأ كلذ نمو .يدنكيبلا

 ىسوم نب هّللا ديبعل خيش ءروهشم خيش ةرسيم نب رفعحو «كلام

 ةلمهم داص “[اهدعب ءءافلا] مث ةلمهملا ءاحلاب لوألا «يفوكلا

 ةلثمأ نم هنأ باوصلا (ءار اهدعب ءافلاو ةلمهملا نيعلاو ميجلاب يناثلاو

 يناثلا ةلثمأ نمو) ٠ ةيفلألا حرش يف يواخسلا هب حرص امك يناثلا مسقلا

 .ط نم(۱)

 YAA/Y. ثيغملا حتف(۲)



V۲ 

 ءاي ةدايزب ديزي نب هّللا دبعو «نايراصنأ امهو ءمصاع هدح مساو

 هللادبعو «ةعامج مهو ىئيحي نب هللادبع اهنمو .رظن هيفو يمطخلا

 مساو ناذألا بحاص :ةباحصلا یف مهنم «ةعامج ديز نب هللادبع

 امهو «مصاع ہدحج مساو ءوضولا ثيدح يوارو ءهبر دب هلجج

 ىازلاو بألا مسا لوأ یف ءاي هدايزب ديزي نب هللادبعو «نايراصنأ

 حتفب (يمطخلا :ةباحصلا ىف مهنم «ةعامج ًاضيأ مهو «ةروسكم

 ؛ريعص ىباحص سوألا نم نطب ةمطخل ةبسن «ةلمهملا نوكس و ةمجعملا

 ؛نيحيحصلا يف هثيدح و «ىسوم ابأ ىنكي) «ريبزلا نبال ةفوكلا يلو
 °" ةشئاع ثيدح ىف ركذ هل) «ةليبق ةراق ىلإ ةبسن '”(يراقلاو

 اهنمو .رظن هيفو «'”يمطخلا هنأ مهضعب معز دقو ءاهنع هللا يصر

 .خسنلا ضعب يف امك «يراقلا مهنمو يأ( )١

 نب هللادبع :اولاق ؟اذه نم توص :لاقف « أرقي ئراق توص عمس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ وهو(۲)

 نم اقلعم ١19/7 ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا هاور .“اهتيسن تنك ةيآ ينركذأ دقل هللا همحر” :لاق .ديزي

 2055568 :يراخبلا) نيحيحصلا يف هلصأو .ةشئاع نع ةرمع نع مزح نب ركب يبأ نب هّللا دبع قيرط
 لاق .ديزي نب هللا دبع ركذ ريغ نم ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نم (۱۸۳۷: ملسمو

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ةياور يف مهبملا نأب “تامهبملا” يف ديعس نب ينغلا دبع مزج :ظفاحلا

 .778/ه حتفلا يف ةياورلا هذه لوح مالكلا رظناو ها .يراصنألا ديزي نب هّللا دبع وه ةشئاع
 نم كسمت :ظفاحلا لاق .يراقلا ال يمطخلا ةشئاع ثيدح يف روكذملا نأ ىلإ مهضعب بهذ يأ(؟)

 هجوو !؟ ًاروكذم نوكي فيكف هي يبنلا نمز يف اريغص ناك يراقلا نأب ىمطخلا وه يراقلا نأ معز

 ما .ةيآلا #6 ىبنلا ركذأ هنأ وهو ءهحولا اذه ىلع ةشئاع ثيدح ىف ركذ امل اريغص ناك ول هنأ رظنلا

 .لمأتف رظن اضيأ رظنلا هجو ىفو :تلق 7١ص يراقلا حرش نم اصخلم



¥۲ 

 يوري فورعم يعبات :ءايلا ديدشت و ميجلا حتف و نونلا مضب ىجت نب

 نكل «قطنلاو طخلا يف قافتالا لصحي (وأ) .هنع هّللا يضر يلع نع

 نيمسالا يف امإ (ريخأتلاو ميدقتلاب) هابتشالا وأ فالتحالا ُلصحي

 دحولا مسالا يف ريخاتلاو ميدقتلا عقي نأك.كلذ وحن وأ ةلمح

 .(ىلع نع يوري فورعم يعبات :ءايلا ديدشت و ميجلا

 فالتخالا لصحي نكل ءقطنلاو طخلا ىف قافتالا لصحي وأ)

 اميف لعج هنأل ءرهاظلا وهو «واولاب هابتشالاو :خسنلا ضعب ىفو (هابتشالا وأ

 ىتح هابتشالاريغ رحآ ًارمأ سیلو ءهباشتملا ةيهام ءازجأ لدحأ فالتحالا قبس

 “باسنألاو ءامسألا نم ب ولقملا يف بايترالا عفار” هيف بيطخللو «بولقملا

 هابتشالا هيف '”عقي امم عونلا اذهو .بلقلا مهوت نم 27 نمألا هطبض ةدئافو

 بأ مساك نييوارلا دحأ مسا نوكي نأ كلذو ءطخلا ةروص يف ال نهذلا يف

 لهآ ضعب ىلع بلقنيف ءلوألا بأ مساك رخآلا مساو اظفل و اطخ رحآلا

 عقي نأك .كلذ وحن وأ) “روهشملا يقشمدلا ملسم نب ديلولاك ملسم

 .لصألا ىف “نمألا” ظفل رركت(١)

 .هيف عقي دق امم :ط ىف(؟)

 هذه نكلو” :۲۹ ۰/۳ ثيغملا حتف يف يواخسلا لاق 2١57/8 يراخبلل ريبكلا خيراتلا :رظنا(۳)

 ١137/4 “ليدعتلاو حرجلا” يف متاح يبأ نبا حرص نكل ها . ”خيراتلا خسن ضعب يف دحوت ال ةمحرتلا

م نب ديلولا باب يف مسالا اذه جرخأ يراحبلا نأب حابر نب ديلولا نب ملسم ةمحرت يف
 ىبأ نب ملس

 .ها .يبأ هلاق اذكو .ديلولا نب ملسم وه امنإ :ةعرز وبأ لاقف «حابر



VE 

 ديزي نب دوسلا :لوألا لاثم .هب هبتشي ام ىلإ ةبسنلاب هفورح ضعب يف

 نب ديزيو ديزي نب هللا دبع هنمو .رهاظ وهو ءدوسألا نب ديزيو
 ىندم لوألا ءراسي نب بويأ و رايس نب بويأ :ىناثلا لاثمو .هّللادبع

 يف (مهملا نمو :ةمتاخ) .لوهجم رخآلاو «يوقلاب سيل روهشم
 لحادت نم نمألا هتدئافو (ةاورلا تاقبط ةفرعم) نيثدحملا دنع كلذ

 ىلع فوقولاو «سيلدتلا نييبت ىلع عالطالا ناكمإو «نيهبتشملا

 ةعامج نع ةرابع مهحالطصا يف ةقبطلاو .ةنعنعلا نم دارملا ةقيقح

 نم دحاولا صخشلا نوكي دقو «خئاشملا ءاقلو نسلا يف اوكرتشا

 ام ىلإ ةبسنلاب هفورح ضعب يف دحولا مسالا يف ريخاتلاو ميدقتلا

 (رهاظ وهو ءدوسألا نب ديزي و ديزي نب دوسألا :لوألا لاثم .هب هبتشي

 دوسألا نب ديزي :نانثا يناثلاو ءلضافلا يعباتلا يعخنلا ديزي نب دوسألا :لوألاف

 نب هللادبع هنمو) مرضخملا يشرحلا دوسألا نب ديزيو ءيعازخلا يباحصلا

 ءراسي نب بويأ و رايس نب بويأ :يناثلا لاثمو .هّللادبع نب ديزي و ديزي

 .(لوهجم رخآلاو «يوقلاب سيل روهشم يندم لوألا

 (ةمتاخ)
 ةاورلا تاقبط#

 .ةاورلا تاقبط ةفرعم نيثدحملا دنع كلذ يف مهملا نمو)

 نييبت ىلع عالطالا ناكمإو «نيهبتشملا لحادت نم نمألا هتدئافو

 .همدع وأ لاصتالا وهو (ةنعنعلا نم دارملا ةقيققح ىلع فوقولاو «سيلدتلا

 ةرابع مهحالطصا يف) و ءنوهباشتملا موقلا :ةغللا يف (ةقبطلاو)



5>, 

 يبنلا ةبجص توبث ثيح نم هنإف ءكلام نب سنأك «نيرابتعاب نيتقبط

 نم ةقبط يف دعي هنس رغص ثيح نمو ءالثم ةرشعلا ةقبط يف دعي ©
 ةقبط عيمجلا لعج ةبحصلارابتعإب ةباحصلا ىلإ رظن نمف «مهدعب

 دئاز ردق رابتعاب مهيلإ رظن نمو «هريغو نابح نبا عنص امك «ةدحاو
 ءتاقبط مهلعج ةرجهلاو ةلضافلا دهاشملا دوهش وأ مالسإلا ىلإ قبسلاك

 .يدادغبلا دعس نب دمحم هّللادبع وبأ “تاقبطلا” بحاص حنح كلذ ىلإو

 نأ امإف «مهنع ذحألاو (خئاشملا ءاقلو نسلا يف اوكرتشا ةعامج نع

 امبرو ءكاذ خويش اذه خويش نراقيو لئامي وأ «كاذ خويش اذه خويش نوكي

 نيتقبط نم دحاولا صخشلا نوكي دقو) ذحألا يف هباشتلاب اوفتكا

 نمو «هحو نم ةقبطلا كلتب هتهباشمل ةقبط نم يوارلا نوكي ينعي (نيرابتعاب

 ثيح نم هنإف ءكلام نب سنأك) رخآ هجو نم اهل هتهباشمل ىرخآ ةقبط

 يضر ةنجلاب مهل دوهشملا (ةرشعلا ةقبط يف دعي 5 يبنلا ةبحص توبث

 ءمهدعب نم ةقبط يف دعي هنس رغص ثيح نمو ءًالثم) مهنع ئلاعت هللا
 عيمج يأ (عيمجلا لعج ةبحصلا رابتعاب ةباحصلا ىلإ رظن نمف

 (هريغو نابح نبا عنص امكءةدحاو ةقبط) مهنع ىلاعت هّللا يضر ةباحصلا

 مهرثكم «مهقحالو مهقباس ءمهرخأتمو مهمدقتم مهرسأب ' ”ةباحصلاف اذه ىلعف

 نيعباتلا عابتأو «ةيناث ةقبط نوعباتلاو «ىلوأ ةقبط مهلوضفمو مهلضفأ «مهلقمو

 ىلإ قبسلاك دئاز ردق رابتعاب مهيلإ رظن نمو) ًارح ّمّلَهو «ةثلاث ةقبط
 كلذ ىلإو «تاقبط مهلعج ةرجهلاو ةلضافلا دهاشملا دوهشو مالسإلا
 «يدادغبلا دعس نب دمحم هٌللادبع وبأ “تاقبطلا” بحاص) لام يا (حنج

 .“ةباحصلا” :ط يف(١)



۲۷٦ 

 دعب ءاج نم كلذكو .بتكلا نم كلذ ىف عمج ام عمجأ هباتكو

 .ًاضيا نابح نبا عنصامك «ةدحاو ةقبط عيمجلا لعج ءطقف ةباحصلا

 :تاقبط سمح مهلعجف (بتكلا نم كلذ يف عمج ام عمجأ هباتكو

 مث «ةعبرألا ءافلخلاك ةكمب اوملسأ نيذلا :ةقبط “”رشع اتنثا مكاحلاو

 ةيناثلا مث «ىل وألا ةبقعلا باحصأ مث «ةشبحلا ةرجاهم مث «ةودنلاراد باحصأ

 لوحد لبق ءابقب هوقلت نيذلا نيرجاهملا لوأ مث ءراصنألا نم مهرثكأو
 رم هعبت :ةيبيدحلاو ردب نيب نورحاهملا مث ءردب لهأ 0 ”ةنيدملا

 نب باسل مو هلع لا ىلص رار یش ردا ا «حتفلا

 لإ رظن نمو ءاضيا نابح نبا عنصامك) و ةباحصلاك (ةدحاو

 لعجف (دعس نبدمحم لعف امك «تاقبط ىلإ مهمسق و ءاقللا رابتعاب

 .تاقبط عبرأ مهب غلب امبرو « '”قابطلا باتك يف ملسم اذكو «تاقبط ثالث

 )١(كذا ص يراقلا حرش يفو .لصألا يف  :77١يتنثا” باوصلاو «حيحصريغ امهالك و “رشع ىنا"

 :رظناو .فيرحت وهو “ةرشع سمح” :ط يف عقوو .ةيبرعلا دعاوق فرعي نم ىلع رهاظ وه امك “ةرشع
 ص مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم ۲۹-۳٠.

 .لصألا يف ام باوصلاو «ةكم :ط يف(۲)

 يراقلا حرشو ءه 4+ ثيغملا حتف :رظنا “تاقبطلا” ىرخألا بتكلا ىفو .نيتخسنلا يف اذك (۳)

 . ٥۷۹/۱۲ ءالبنلا مالعا ريسو ۱۰۹۹/۲ نونظلا فشكو ء/١7 ص



” 

 (مهتايفوو مهديلاوم) ةفرعم اضيأ مهملا نم (و) .هجوامهنم لكلو

 وهو «مهضعب ءاقلل يعدملا ىوعد نم نمألا لصحي امهتفرعمب نأل

 (مهنادلب) ةفرعم اضيأ مهملا نم (و) .كلذك سيل رمألا سفن يف

 نم مهرخآ «ةقبط '''[ةرشع] سمح مه :ثيدحلا مولع يف مكاحلا لاقو
 يقل

 ءةفوكلا لهأ نم ىفوأ ىبأ نب هّللادبع يقل نمو «ةرصبلا لهأ نم كلام نب سنأ

 .رهاظوهو (هحوامهنم لكلو) "مهنم عامسلاب ةرشبملا ةرشعلا

 4 خيراتلاو»
 نم نادرف امه (مهتايفوو مهديلاوم ةفرعم اضيأ مهملا نمو)

 ثداوحلا نم كلذب قحلي امو ءباشلا نم لهكلاو «لهكلا نم رمعملا هنم

 ءاليتسالاك هوحن و كلمتلاو ةفالخلاك تايالولا اهدارفأ نم يتلا عئاقولاو

ضعب ءاقلل ىعدملا ىوعد نم نمألا لصحي اهتفرعمب كإف) دالبلا ىلع
 «مه

 يف رظنف «موق نع ةياورلا موق ىعذا دقو (كلذك سيلرمألا سفن يف وهو

 اضيأ مهملا نمو) .مهتايفو دعب مهنع ةياورلا اومعز مهنأ رهظف «خيراتلا

 .ثيدحلا مولع ةفرعم يف امل قفاوملا وه ط نم هانتبثأ امو “رشع” لصألا يف عقو(١)

 ظ . ه٣ ص ثيدحلا مولع ةفرعم(۲)
 .672ه؟ ص ثيدحلا مولع ةفرعم(۳)

 ىناتأف «قارعلاب تنك :لاق شايع نب ليعامسإ نع 0 نيحورجملا يف نابح نبا جرحأ امك(4)

 دلاخ نع تبتك ةنس يأ :تلقف هتيتأف :لاق .نادعم نب دلاخ نع ثدحي لحجر اذه :اولاقف «ثيدحلا لهأ

 دلاخ تام ؟عبسب هتوم دعب دلاح نم تعمس كنأ معزت تنأأ :تلقف .ةرشع ثالث ةنس لاق ؟نادعم نب

 حتف يف يواخسلا هركذ اميف- ىشكلا متاح نب دمحم عم مكاحلل قفتا امكو .ةئامو تس ةنس

دلوم نع هلأسف «ديمح نب دبع نع ثدح نيح -"91/8 ثيفملا
 «نيتأمو نيتس ةنس يف :هل لاقف «ه

 !!ةنس ةرشع ثالثب هتوم دعب ٍدبع نم عمس اذه نإ :لاقف



۷۸ 

 اقرتفا نكل ءاقفتا اذإ نيمسالا لحادت نم نمألا هتدئافو ءمهناطوأو

 (ةلاهحو احيرجتو اليدعت مهلاوحأ) ةفرعم اضيأ مهملا نم (و) .بسنلاب
 عييش هيف فرعي ال وأ «هقسف فرعي وأ «هتلادع فرعي نأ امإ ىوارلا نأل

 حرجلا بتارم) ةفرعم عالطالا دعب كلذ مهآ نم (و) .كلذ نم

 ءهلك هثئيدح در مزلتسي ال امب صخشلا نوحرجي دق مهنأل (ليدعتلاو

 مدقت دقو «ةرشع يف اهانرصحو «ىضم اميف كلذ بابسأ انيب دقو

 ىلع مهحالطصا يف ةلادلا ظافلألا ركذ انه ضرغلاو .الصفم اهحرش

 ىلع لد امب (فصولا اهأوسأ) «بتارم حرجلل (و) .بتارملا كلت

 لحادت نم نمألا هتدئافو) نطولاو دلبلا عمج (مهناطوأو مهنادلب ةفرعم

 .(بسنلاب اقرتفا نكل ءاقفتا اذإ نيمسالا

 ةلاهجو احرجو اليدعت مهلاوحأ ةفرعم اضيأ مهملا نمو)

 يش هيف فرعي ال وأ ءهقسف فرعي وأ هتلادع فرعي نأ امإ يوارلا نأل

 ةفرعم) حرجلا سفن ىلع (عالطالا دعب كلذ مهأ نمو .كلذ نم

 مزلتسي ال امب صخشلا نوحرجي دق مهنأل «ليدعتلا مث حرجلا بتارم

 «ةرشع ىف اهانرصحو «ىضم اميف كلذ انسب دقو ءهلك هثيدح در

 يف ةلادلا ظافلألا ركذ انه ضرغلاو .الصفم اهحرش مّدقتو

 فصولا اهأوسأ «بتارم حرجللو .بتارملا كلت ىلع مهحالطصا

 .«كلذ بابسأب” :ط ىف(١)



۷۹ 

 اذكو (سانلا بذكأك لعفأب) ريبعتلا كلذ حرصأو .هيف ةغلابملا

 مث) كلذ وحن و بذكلا نكر وه وأ ءعضولا يف ىهتنملا هيلإ :مهلوق

 اهنكل ةغلابم عون اهيف تناك نإو اهنأل (باذك وأ عاضو وأ لاحد

 :مهلوق حرجلا ىلع ةلادلا ظافلألا يأ (اهلهسأو) .اهلبق يتلا نود

 و حرجلا أوسأ نيبو .(لاقم) ىندأ (هيف وأ ءظفحلا ئيس وأ نيل) نالف
 طلغلا شحاف وأ طقاس وأ كورتم مهلوقف «ءىفخيال بتارم هلهسأ

 ءلعفأب ريبعتلا كلذ ' ”"حرصأو) حرجلا يف يأ (هيف ةغلابملا ىلع لد امب
 ءعضولا يف) ءاهتنالا يأ (ىهتنملا هيلإ :مهلوق كلذكو «سانلا بذكأك

 اهنأل ءبباذك وأ عاضو وأ لاد مث ءكلذ وحنو بذكلا نكر وه وأ

 يأ اهلهسأو .اهلبق يتلا نود اهنكل ةغلابم عون اهيف تناك نإو
 وأ ءظفحلا ئيس وأ نيل نالف :مهلوق حرجلا ىلع ةلادلا "”[ظافلألا]

 (ىفخيال بتارم هلهسأ و حرحلا أوسأ نيبو .لاقم ىندأ ”[هيف]
 و «كلاه نالفو ءطقاس نالفو «عضولا وأ بذكلاب مهتم نالف :ةثلاثلا ةبترملاف

 «هوكرت وأ ءثيدحلا كورتم وأ كورتم نالف و ءثيدحلا بهاذ وأ بهاذ نالف

 نالفو «هثيدحب ربتعيال وأ هب ربتعيال نالفو ءهنع اوتكس نالفو ءرظن هيف نالف و

 هيف نالف :ةعبارلا ةبترملاو .كلذ وحنو “”ءنومأم ال وأ ةقث ريغ وأ ةقثب سيل

 ءركني و فرعي نالفو «فعض هثيدح يف وأ ءٌفعض هيف وأ فّجُص نالفو «لاقم

 .حرجأ :ط يف(١)

 .ظافلأ :لصألا يف عقو(۲)

 ٠ .“ىف” :لصألا يف(؟)
 يبهذلا ريغو 275/١ ثيغملا حتف نم رهظي امك« هللا همحر يبهذلا مامإلا هب حرجي ريبعتلا اذه(٤)

 .ملعأ هّللاو .نومأمريغ :لوقي



 ل

 لاقم هيف وأ يوقلاب سيل وأ ءفيعض :مهلوق نم دشأ ثيدحلا ركنم وأ

 اضيأ (فصولا اهعفرأ و .ليدعتلا بتارم) ةف رعم اضيأ مهملا نم (و)

 (سانلا قثوأك لعفأب) ريبعتلا كلذ حرصأو .هيف ةغلابملا ىلع لد امب

 سيلو «يوقلاب سيلو «نيتملاب سيل وأ ءيوقلا كلذب وأ كاذب سيل نالفو

 «هيف اوملكتو «نيل هيف وأ «ثيدحلا نيلو «نّيلو ءظفحلا عييسو «هيف نوعطم وأ

 ءهب جتحي ال ةسمخلا لب ةعبرألا بتارملا هذه هيف ليق نم لكف «كلذ وحنو

 اذإ :ىنطقرادلا لاق .الصأ هثيدحب بتكي الو «هب ربتعيالو «هب دهشتسي الو

 و ةلادعلا نع هطقسيال يشب ًاحورجم نكلو ءاطقاس نكي مل نّيل نالف تلق

 طلغلا شحاف وأ طقاس وأ ك ورتم :مهلوقف) (7.كلذ وحن و طبضلا مدع

 اهضعبو «بتارملا '”[ىلعأ] ىلع اهعضعب ظافلألا هذه ةلالد :هيبنت (لاقم

. . )°( : 
 ثيح نمف الإ و« حالطصالا بسحب امهنيب ام ىلع اهضعب و «ىندألا ىلع

 .بيترتلا ىلع اهيلع ةلالد "”اهرثكأ يف نوكيال ةغللا
 فصولا اهعفرأ و «ليدعتلا بتارم ةف رعم اضيأ مهملا نمو)

 .“وهام فيعضلل نالفو” : ط يف عقوو .لصألا يف اذك )١(

 ال امك ءبيذهتلا ىلإ جاتحي بيترتلا اذهو :بتارملا هذه ركذ دعب ۷۲۸ ص هحرش ىف يراقلا لاق(؟)

 )١( ةرقف :ينطقرادلل يمهسلا ةزمح تالاؤس(۳)
 .ط نم ةدايز( )٤

 .“رمامک” ةدايز انه ط یف(٥)

 .اذه رثكأ :ط يف (7)



۲۸۱ 

 نم (ةفصب دكأت ام مث) تبثتلا ىف ىهتنملا هيلإو «سانلا تبثأ وأ

 وأ) «تبث تبث وأ (ةقن ةقث ةقثك نيتفص وأ) ليدعتلا ىلع ةلادلا تافصلا

 برقلاب رعشأ ام اهاندأو) كلذ وحن وأ طباض لدع وأ (ظفاح ةقث

 وحن و «هب ربتعي و «(هثيدح ىوري و «خيشك حیرجتلا) لهسأ (نم
 . ىفخي ال بتارم كلذ نيبو «ءكلذ

 قثوأك لعفأب ريبعتلا كلذ حرصأو «هيف ةغلابملا ىلع لد امب اضيأ

 لأسيال نالف هوحنو (تبثتلا يف ىهتنملا هيلإ وأ «سانلا تبثأ وأ سانلا

 هنيعب رركي نأب (ليدعتلا ىلع ةلادلا تافصلا نم ةفصب دكت ام مث) هنع

 ظفاحلاك 2"هيوقت"ىرحألاو ليدعتلا ىلع امهيدحإ لدي نأب (نيتفص وأ) ظ

 وحن وأ طباض لدع وأ ظفاح ةقث وأ «تبث تبث وأ ةقث ةقثك) طباضلاو

 و «خيشك ' [حیرجتلا لهسأ] نم [برقلاب] رعشأ ام اهاندأو «كلذ

 براقم وأ حلاص وأ طسو خيشك (كلذ وحن و «هب ربتعي و «هثيدح ىوري

 نإ قودص وأ حليوص وأ ثيدحلا ديج وأ -اهرسكو ءارلا حتفب- ثيدحلا

 ام (ةعبارلا] لب ةثلاثلا ةبترملاف (ىفحخي ال بتارم كلذ نيبو) «هّللا ءاش

 :ةعبارلاو ءطباض وأ ةجح وأ ظفاح وأ ةقثك [دكوي مل] ”ةفصب هدرفأ

 نم لكف «رايح وأ ءنومأم وأ ءقودص وأ «سأب هب سيل وأ «هب سأب ال مهلوق

 .“هيوقي” :لصألا يف(١)
 .ط نم ةدايز(؟)

 .نتملا خسن نم هانتبثأ امو رشا لما“ ىلإ نجاست يف فرح(

 ”عبارلا” :لصألا يف(5)
 .“ةغيصب درفأ ام” :ط يف(5)

 .“مكو ي مل” ىلإ لصألا يف فرح(1)



A۲ 

 :لوقأف ءةدئافلل ةلمكت انه اهتركذو «كلذب قلعتي ماكحأ هذه (و)

 يكزي الثل (فراع ريغ نم ال ءاهبابسأب فراع نم ةيكزتلا لبقي)
 تناك (ولو) «رابتحاو ةسرامم ريغ نم ءادتبا هل رهظي ام درجمب

 اهنأ طرش نمل افالخ (حصألا ىلع دحاو) ٌكزم (نم) ةرداص ةيكزتلا

 ةسماخلاو ةعبارلا هيف ليق نمو «هثيدحب جتحي لوألا ثالثلا بتارملا هيف ليق

 رعشتال تارابعلا هذه نأل :حالصلا نبا لاق .هيف رظنيو 05-0 بتكي

 ° هطبض ف رعي ىتح ربتخي و هثيدح يف رظنيف «طبضلا ةطيرشب
 دكأت ام ةيناثلاو «لعفأ هيف ركذ ام ىلوألا ةبترملا انه فنصملا لعج :هيبنت

 مهو «لعفأ هيف ركذ ام "”ىلوألا ةبترملا لعج حرجلا بتارم يف اذكو «ةفصب

 تبث وأ ةقثك ةفصب درفأ ام انه ىلوألا ةبترملا اولعج لب «كلذل اوضرعتي مل

 اولعج مهضعبف «فالتخا مهنم عقو ًاضيأ و .ةيناث هلعج ام حرجلا بتارم فو

 .لاحلا ةقيقحب ملعأ هّللاو ءاوسكع مهضعبو «ةيناث ةبترم ةئلاثلا ةبترملا يف وه ام

 قلعتت ماكحأ) .خلا ةيكزتلا لبقيو :هلوقب هركذيس ام يأ (هذهو)
 فراع نم ةيكزتلا لبقي :لوقأف ءةدئافلل ةلمكت انه اهتركذ «كلذب

 نم ءادتبا هل رهظي ام درجمب يكزي الئل «فراع ريغ نم ال ءاهبابسأب

 دحاو "[ٌكزم] نم ةرداص ةيكزتلا تناك ولو «رابتحاو ةسرامم ريغ

 .“ثيدح” :لصألا يف(١)

 ١١١. ص ثيدحلا مولع(۲)
 .“ىلوألا” دعب “انه” ةدايز ط يف(')

 .“انه” ظفل ط يف سيل(4)
 0 یفاذک و” :ط يف(٥)

 .نتملا خسن نم هانتبثأ امو “ىكز م” :نيتخسنلا يف عقو(1)



A۲ 

 قرفلاو .ًاضيأ حصألا يف ةداهشلاب اهل اقاحلإ نينثا نم الإ لبقتال

 .ددعلا هيف طرتشي الف ءمكحلا ةلزنم لزنتت ةيكزتلا نأ امهنيب

 نيب لصفب ليق ولو .اقرتفاف ءمك احلا دنع دهاشلا نم عقت ةداهشلاو

 ءهداهتجا ىلإ يكزملا نم ةدنتسم يوارلا يف ةيكزتلا تناك اذإ ام

 يف اوفلتحا دق و .لدعلا دبعلاو لدعلا ةأرملا ليدعت هيف لخدي (حصألا ىلع

 ةنيدملا لهأ نم ءاهقفلا رثكأ نع ركبوبأ يضاقلا ىكحف ءةأرملا ليدعت

 امأ و .ةداهشلا يف الو ةياورلا يف ال ءاسنلا ليدعتلا يف لبقيال هنأ مهريغو

 هربخ نأل ءةداهشلا نود اهلوبق بجي :ركبوبأ يضاقلا لاق دقف دبعلا ةيكزت

 نينثا نم الإ لبقتال اهنأ طرش نمل افالح) .ةلوبقم ريغ هتداهشو لوبقم

 .هريغو ' ”حالصلا نبا يف اذك ءةداهشلا يف ةيكرتلاب يأ (ةداهشلاب اهل اقاحلإ

 ىلاعت هللا امهمحر فسوي يبأ و ةفينح يبأ نع لقنو (ًاضيأ حصألا يف)

 اوفتكا امنإ و .ةياورلا يف اذك و ةداهشلا يف ةيكزتلا يف دحاولاب ءافتكالا

 ءرابخألا ةلمج نم وهف هريغ نع ًالقان يوارلل يك زملا ناك نإ هنأل دحاولاب

 طرتشي ال نيتلاحلا يفو «مكاحلا ةلزنمب وهف هسفن لبق نم ًاداهتجا ناك نإو

 ةلادع لصحي هب ذإ (مكحلا ةلزنم لزني ةيكزتلا نأ امهنيب قرفلاو) ددعلا

 ةداهشلاو ءددعلا اهيف طرتشي الف) دحأ مكح ىلإ هيف جاتحي الو «يوارلا

 مث (اقرتفاف) مكاحلا مكح ىلإ جاتحيف (مكاحلا دنع دهاشلا نم عقت

 ةدنتسم ةيكزتلا ناك اذإ امب فالخلا لحم صيصخت هدنع هجتا ام ىلإ راشأ

 ١. 55ص ةيافكلا(١)

 . ١7٠ ص ةيافكلا(۲)

 .3548 ص ثيدحلا مولع(1)



۸٤ 

 طرتشيالف لوألا ناك نإ هنأل ءاهجتم ناكل هريغ نع لقنلا ىلإ وأ
 يناثلا ناك نإو «مكاحلا ةلزنمب نوكي ذئنيح هنأل ءللصأ ددعلا هيف

 نأل ءددعلا هيف طرتشيال ًاضيأ هنأ نيبتيو «فالخلا هيف يرجيف

 .ملعأ هّللاو .هنع عرفتي ام اذكف ءددعلا هيف طرتشي ال لقنلا لصأ
 لبقي الف ظقيتم لدع نم الإ ليدعتلاو حرجلا لبقيال نأ يغبنيو

 «ثدحملا ثيدح در ىضتقي ال امب حرجف هيف طرفأ نم حرج

 لاقو «ةيكزتلا قلطأف رهاظلا درجمب ذحأ نم ةيكزت لبقي ال امك

 عمتجي مل : -لاحرلا دقن يف ماتلا ءارقتسالا لهأ نم وهو- يبهذلا

 ىوارلا يف ةيكزتلا تناك اذإ ام نيب لصفب ليق ولو) :لاقف «لقتلا ىلإ
 ءاهجتم ناكل هريغ نع لقنلا ىلإ وأ «هداهتحا ىلإ ىكزملا نم ةدنتسم

 نوكي ذعنيح هنأل ءالصأ ددعلا هيف طرتشيالف لوألا ناك نإ هنأل

 يناثلا ناك نإو) دحأ نع لقنيال «هيأر و هداهتجاب مكحي (مكاحلا ةلزنمب

 لصأ نأل ءددعلا هيف طرتشيال هنأ اضيأ نيبتيو «فالخلا هيف ىرجيف

 ينعي (ملعأ هّللاو .هنع عرفتي ام اذكف ءددعلا هيف طرتشي ال لقنلا

 فالخب «هليدعتو هيوار حرج يف طرتشي ملف ءربخلا لوبق يف ددعلا طرتشي مل

 يأ (ظقيتم لدع نم الإ ليدعتلاو حرجلا لبقيال نأ يغبنيو) .ةداهشلا

 (هيف طرفأ نم حرج لبقي الف) هنع ردصي اميف يرحتلا ىلع لمحتةظقي يذ
 «ثدحملا ثيدح در يضتقي ال امب حرجف) لهاستلا نع بنتجي مل هنأل

 يبهذلا لاقو .ةيكزتلا قلطأف رهاظلا درجمب ذأ نم ةيكزت لبقي ال امك

 عمتجي مل : -لاجرلا دقن ىف ماتلا ءارقتسالا لهأ نم) يبهذلا يأ (وهو-



YAo 

 فيعضت ىلع الو فيعض قيثوت ىلع طق نأشلا اذه ءاملع نم نانث

 لحرلا ثيدح كرتي ال نأ يئاسنلا بهذم ناك اذهلو .ىهتنا .ةقث

 نم نفلا اذه يف ملكتملا رذحيلو .هكرت ىلع عيمحلا عمتجي ىتح

 تبثملاك ناک تبثت ريغب لّذع نإ هنإف« ءليدعتلاو حرجلا يف لهاستلا

 اثيدح ىور نم ةرمز يف لحدي نأ هيلع ىشخيف «تباثب سيل ًامكح

 يف نعطلا ىلع مدقأ زرحت ريغب حرج نإو .بذك هنأ نظي وهو

 .ًادبأ هراع هيلع ىقبي ٍءوس مسيمب همسو و «كلذ نم ئرب ملسم

 قيثوت ىلع طق) ظيقتملا ل دعلا نم يأ (نأشلا اذه ءاملع نم نانثا

 مل هنأ لجألو يأ (اذهلو ؟".ىهتنا .ةقث فيعضت ىلع الو فيعض

 ةقث فيعضت ىلع الو فيعض قيثوت ىلع ناشلا اذه ءاملع نم نانثا عمتجي

 عمتجي ىتح لحرلا ثيدح كرتي ال نأ يئاسنلا بهذم ناك) هحرجو

 هقيثوتو ن انثا ال ظيقتملا لدعلا نم دحاو "درفنا الإو (هكرت ىلع عيمجلا

 . «حرحلا ققحتي هب دحاو ققحت 7 دقف هكرت ىلع لكلا عمتجا اذإ ًاضيأو .لوبقم

 اذه يف ملكتملا رذحيلو) حرجلا هب ققحتي ال لهاستلا لهأ نم يقابلاو

 ظقيتلا نم دب ال لب (ليدعتلاو حرجلا يف لهاستلا نم) زرتحيل يأ (نفلا

 ناك ) لهاستلا نع بنجت و (تبثت 5 ريغب لدع نإ هنإف) امهيف تبغتلا و

 نم ةرمز يف لخدي نأ هيلع ىشخيف «تباثب سيل ًامكح تبثملاک

 -ظفحت يأ- (زرحت ريغب حرح إو «بذك هنأ نظي وهو اثيدح ىور

 نم ئرب ملسم يف نعطلا ىلع مدقأ) هزرح يف هلعج «هسفن زرحت :لاقي
 .84ص ىبهذلل ةظقوملا(١)

 .“دارفنالا و” :ط يف(۲)



515 

 مالكو ءدسافلا ضرغلاو ىوهلا نم ةرات اذه يف لحدت ةفآلاو

 وهو «دئاقعلا يف ةفلاخملا نع ةرات و ءابلاغ اذه نم ملاس نيمدقتملا

 ام يأ (هراع) ملسملا ىلع يأ (هيلع ىقبي ٍءوس مسيمب همسو و «كلذ

 نم ٌةرات) حرجي يذلا (اذه يف لحدي ةفآلاو .ًادبأ) هب باعي يأ هب ربعي
 حرجلا اذه نم ملاس نيمدقتملا مالك ف «لسافلا ضرغلاو ىوهلا

 (ًاثيدحو ًاميدق دوحوم وهو «دئاقعلا ىف ةفلاخملا نع ةرات و ءًابلاغ

 :ديعلا قيقد نبا لاق (ةعدتبملا ةياورب لمعلا ىف لاحلا قيقحت انمدق دقف

 ءاهرش وهو ءضرغلاو ىوهلا :اهدحأ «ةسمخ  اهنم ةفآلا لدي يتلا هوجولا

 :ثلاثلاو .دئاقعلا ىف ةفلاخملا :ىناثلاو .ةريثك نيرحأتملا خيراوت ىف وهو

 رفانت مهنيب عقوف «ةرهاظلا مولعلا باحصأ و ةفوصتملا نيب فالتخالا

 بتارمب لهجلا ببسب مالكلا :عبارلاو . ضعب يف مهصعب مالك بج وأ

 قحلا اهنمو ءلئاوألا مولعب مهلاغتشال نيرخأتملا يف كلذ رثكأ ف «مولعلا

 نم ريثك و تايعيبطلاك لطابلا اهنمو «بطلاو ةسدنهلاو باسحلاك

 دقو '”.عرولا مدع عم '”مونلاب ذحألا :سماحلاو .موجنلا ماكحأ و تايهلإلا

 ."اهيف" :ط يف(١)

 ذحألاو عرولا مدع ببسب عقاولا للخلا :اهسماخ” 1١: ص حارتقالا يفو «نيتخسنلا يف اذك(1)

 .ملعأ هّللاو “مونلا” ىلا “مهوتلا” ظفل فرحف “فلتخت دق يتلا نئارقلاو مهوتلاب

 .1¶-¥ ص حارتقالا نم اصحخلم(۳)



YAY 

 فراع نم انيبم ردص نإ) هلحم نكلو «ةعامج كلذ قلطأ و (ليدعتلا

 نإو «هتلادع تبثي نميف ح دقي مل رسفم ريغ ناك نإ هنأل (هبابسأب

 نيرصاعتملا نارقألا مالكل اباب "”هلعلا باتك ىف ربلادبع ' [نبا] دقع

 نايبب الإ مهحرح لبقي ال ملعلا لهأ نأ ىأرو «ضعب يف مهضعب
 حرجلا ضراعت اذإ ينعي (ليدعتلا ىلع مدقم حرجلاو) .' حضاو  1 8 - (WD)هاا م

 ىلع مدقم حرجلاف مهضعب هلدعو مهضعب هحرجف «ٍدحاو وار ىف ليدعتلاو

 ملع ةدايز حراجلا عم نأ كلذ و (ةعامج كلذ قلطأو) هب لمعي و ليدعتلا

 رهاظ نع هب ربخأ اميف لدعلل قدصم حراجلا نألو «لدعملا هيلع علطي مل

 لدعملا هافن اببس نيع نإ معن ءرخآلا نع يفحخ نطاب رمأ نع ربخي وهو «لاحلا

 ردص نإ) مدقم هنأ وهو «ليصفتلا (هلحم نكلإ ناضراعتي هنإف «ربتعم قيرطب

 نيبي مل يأ (رسفم ريغ ناك نإ هنأل «هبابسأب فراع نم) هببس (انيبم

 ىلع ارصتقم كلذ وحن وأ «ئيشب سيل نالفو ءفيعض نالف :مهلوق لثم هببس

 و حرجي اميف نوفلتخي سانلا نأل (هتلادع تبثي نميف ح دقي مل) كلذ

 حرجب سيل و احرج هدقتعا رمأ ىلع ءانب حرجلا مهدحأ قلطيف «حرجي ال اميف

 بابسألاب فراع ريغ نم ردص نإو) هببس نايب نم ٌدبالف ءرمألا سفن يف

 يبطرقلا ربلادبع نب فسوي رمعوبأ برغملا ظفاح ثدحملا مامإلا وهو .نيتخسنلا نم طقس(١)

 .ه٠ ٤۴۳ ةنس ىفوتملا “راكذتسالاو “ديهمتلا” يباتك بحاص يكلاملا يرمنلا

 ۱۸٤/۲-۲۰۰. هلضفو ملعلا نایب عماج :رظنا(۲)

 «هتلادع تحص نم نأ بابلا اذه يف حيحصلا” ۱۸٦/۲: ملعلا نايب عماج يف ربلادبع نبا لاق(۳)

 هتحرج يف يتأي نأ الإ ءدحأ لوق ىلإ هيف تفتلي مل «ملعلاب هتيانعو هتقث تنابو «هتنامأ ملعلا يف تتبثو

 .“تاداهشلا قيرط ىلع هتحرح اهب حصت ةلداع ةنيبب



۲۸۸ 

 نم ردص اذإ ببسلا نيبم ريغ (المجم) هيف حرجلا (لبق ليدعتلا نع)

 «لوهجملا زيح يف وهف ليدعت هيف نكي مل اذإ هنأل (راتحخخملا ىلع) فراع

 اذه لثم يف حالصلا نبا لامو «هلامهإ نم ىلوأ حراجملا لوق لامعإو

 .فقوتلا ىلإ

 (نيمسملا ىنك ةفرعم) نفلا اذه يف (مهملا نمو :لصف)

 (نيينكملا ءامسأ) ةفرعم (و) رخآ هنأ نظي الئل ءاينكم تاياورلا

 حرجلا لبق ليدعتلا نع حورجملا الخ نإف) رهاظ وهو (اضيأ هب ربتعي مل

 اذإ هنأل ءراتخملا ىلع فراع نم ردص اذإ ببسلا نيبم ريغ لمجم هيف

 ىلوأ حرجملا لوق لامعإو ءلوهجملا زيح يف ناك ليدعت هيف نكي مل

 .(فقوتلا ىلإ اذه لثم ىف حالصلا نبا لامو .هلامهإ نم

 ىنكلاو ءامسألا ةفرعمإل

 نمم نيمسملا ىنك ةفرعم نفلا اذه يف مهملا نمو :لصف)

 ءاينكم ت اياورلا ضعب يف ىتأي نأ نموي ال «ةينك هلو همساب رهتشا

 ءامسألا نم هيلع ةمالع لعج نم هب فرعي ام ملعلا (رخآ هنأ نظي المل

 ردص ام ةينكلاو «ىمسملا ىلع ةمالع عضو ام مسالاف «باقلألاو ىنكلاو

 هاور ثيدح هلاثمو .هتعض وأ ىمسملا ةعفر ىلع لد ام بقللاو «مأ وأ بأب

 نع ةشئاع يبأ نب يسوم ىبأ نع ةفينح يبأ نع فسوي ىبأ ةياور نم مكاحلا

 نإف مامإلا فلح ىلص نم” ًاعوفرم رباح نع ديلولا يبأ نع دادش نب هّللادبع

 )١( ص ثيدحلا مولع 318



۲۸۹ 

 ,ليلق مهو (هتينك همسا نم) ةفرعم(و) «هلبق يذلا سكعوهو

 هنّيب ءديلولاوبأ هسفنب وه دادش نب هلل ادبع :مكاحلا لاق “6 ءارق هل هت ءارق

 اذه لثم هئروأ ىماسألا ةفرعمب نواهت نمو :مكاحلا لاق «ىنيدملا نب يلع

 وهو) ةينكلاب نيرهتشملا يأ (نيينكملا ءامسأ ةفرعمو) «"”مهولا

 :نابرض وهو (ليلق وهو هتينك همسا نم ةفرعمو «هلبق يذلا سكع
 يوارلا يرعشألا لالب يبأك همسا يه يتلا ةينكلا ريغ هل ةينك ال نم لوألا

 يوارلا -ةلمهم مث ةلمهملا ءاحلا حتفب- نيصح يبأك و «هريغو كيرش نع

 و يمساو «ءيمسا يل سيل :امهنم دحاو لك لاقف «يزارلا متاح يبا نع

 «مسالا ةلزنم تلزن يتلا ةينكلا ريغ ىرخأ ةينك هل نم :يناثلاو ءدحاو يتينك

 ةينك ةينكلل نأك :حالصلا نبا لاق اذكو ءاهل ةينك ةيناثلا تراصو

 :ليقف «يراصنألا مزح نب ورمع نب دمحم نب ركبوبأ هلاثمو ."”ىرحأ

 ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركبوبأ وحنو ءدمحموبأ هتينكو ركبوبأ همسا

 هلاق ام ىلع نمحرلادبعوبأ هتينك و ركبوبأ همسا «ةعبسلا ءاهقفلا دحأ

 هتيمست يف نيمسالا نيذهل “[ريظن] ال هنأ بيطخلا ركذو «“حالصلا نبا

 مزح نب ال ةينك ال :ليق دقو :حالصلا نبا لاق .ىرخأ ةينك عم ةينكلا ظفلب

 مامإلا أرق اذإ باب :ةماقإلا ىف )86٠١( هجام نبا اضيأ هجرخأو 77١. ص ثيدحلا مولع ةفرعم(١)

 ١ .رباج ثيدح نم اوتصنأف

 7١١. ص ثيدحلا مولع ةفرعم(۲)
 .۲۹۷ ص ثيدحلا مولع(

 )٤ ص ثيدحلا مولع يف( ۲۹۷.

 باوصلاو «فيرحت امهالكو “رضي ال” ۷٤١: ص يراقلا حرش يفو .“رهظيال” نيتخسنلا ىف(05)

 «۲۸۰/۲ يوونلل بيرقتلاو «۲۹۷ص حاالصلا نبال ثيدحلا مولع يف امك «...... نيذهل ريظنال”

 ۲٠١. صريثك نبال ثيدحلا مولع راصتحخاو



۹۰ 

 نم) ةفرعم (و) ريثك وهو (هتينك يف فلتحا) نم ةفرعم (و)
 دلاخوبأو ديلولاوبأ ناتينك هل «ءجيرج نباك (هانك ترثك

“a. :ىلإ ()  TTنم ليبق نم وهف «'”يقارعلا هفعض اذكو .ىهتنا ' .همسا يه يتلا ةينكلا ريغ 1 . )( »=  

f (0. () 56 . 
 يربطلا رفعجوبأو ابح نباو متاح يبأ نبا مزج هبو «هتينك همسا

 6 5 ها 3, (©) ب
 ةفرعمو) ركبوبأ هتينك و «ةريغملاو دمحم همسا :ليق و . ىزملا هححصو

 فالتحالا نم هل عمتجاف (ريثك وهو) همسا نود (هتينك ىف فلتحا نم

 نم يورهلا يميهاربإلا ءاطع نب هللادبعلو :حالصلا نبا لاق .رثكأف ناتينك

 :ليقو «هللادبعوبأ :ليقو «دمحم وب :ليقو ءديزوبأ :ليقف «هتينک ىف فلتحاو

 5 . 3( . ع |= 3 £
 ةقرعم اذكو . ليفطلا يبا :ليقو «رذنملا يبأ بعك نب يبأكو «ةحراخوبأ

 همسا «"يرافغلا ةرصب ىبأك هسكع وهو هتينك نود همسا ىف فلتخا نم

 نب ةرصب :ليقو «ديز :ليقو .حصألا ىلع ارغصم ةلمحملا ءاحلا مضب ليم

 (جيرح نباك ) رثكأ وأ ناتينك هل يأ (هانك ترثك نم ةفرعمو) ةرصب يبأ

 . ۲۹۷۲ص ثيدحلا مولع(١)

 هب دارملا نإف ءكلذك رمألا سيلو «مزح نب ركب يبأب قلعتم مالكلا اذه نأ ةرابعلا قايس نم رهظي(؟)
 همسا نأ راتخاو «يقارعلا هفعض يذلا وهف ءثراحلا نب ركب ىبأل ةينك نمحرلادبع ىبأ نوك فيعضت
 عبتي نأ فنصملل يغبني ناكف .دمحم همسا :هيف ليق يذلا وهو «هريغو متاح يبأ نبا مزح هبو «هتينك

 دييقتلا” :عجار .ريمضلاب فتكي ملو انه حرص ناك وأ “حالصلا نبا هلاق ام ىلع” :هلوق دعب اذه هلوق

 .هانلق ام ةحص كل نيبتن "٠ 7*3 ص يقارعلل حاضيإلاو

 .7177/5 يزارلا متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرحلا :رظنا(۳)

 ٦/٠ ٠. نابح نبال تاقثلا باتك :رظنا(٤)

 ١١١۲/۳۳ يزملل لامكلا بيذهت :رظنا(5)

 . ٠٠ص ثيدحلا مولع(1)

 .لصألا يف“ يرافغلا” رركت(۷)



۲۹۱ 

 (هيبأ مسا هتينك تقفاو نم) ةفرعم (و) هباقلأو (هتوعن) ترثك (وأ)

 وهو (دلاخلاوبأ و ديلولاوبأ ناتينك هل) ًارغصم ءار امهنيب نيميجلاب

 ىلع ءافلا حتفب يدارفلا معنملادبع نب روصنمكو ءزيزعلادبع نب كلملادبع

 ءناسارحخ رغث نم ةدلبل ةبسن اهمضب :هريغو '”يناعمسلا نبا لاقو ءروهشملا

 ىنكلاوذ هل لاقي ىتح «مساقلاوبأ و حتفلاوبأ و ركبوبأ :ثالث ىنك هل

 مهو امبر و «نيثدحملا بقل ةفرعم مهملا نم يأ (هباقلأو هتوعن ترثكوأ)

 ركذ دق نوكي دق ذإ «نينثا دحاولا لحرلا لعجف «باقلألا ةفرعم نم لطاعلا

 نم ةعامجل كلذ عقو دقو .باقلألا توعنلاب دارملاف «هبقلب ةرمو همساب ةرم

 نيب اوقرف «شارح نب فسوي نب نمحرلادبعو ينيدملا نب يلع مهنم ءظافحلا

 .نينثا امهولعجف «حلاص يبا نب دابع نيب و ليهس يا حلاص يبأ نب هللادبع

 و ءأدابع بقلي ناك حلاص “(يبأ] نب هللادبع و :حضوملا يف بيطخلا لاقو

 مسقني باقلألا مث .هريغو لبنح نب دمحأ كلذ ىلع قفتا «هل خأب دابع سيل

 ههركي الام وهو ءال مأ هريغب فرع ءاوس اهريغو ةياورلا يف هركذ زوجيام ىلإ

 0 ىبنلا هب هبقل ههجو هللا مرک بلاط يب أ نب يلع بقل بارت يبأك هبحاص

 هيلإ بحأ بقل هيو هل ناك امو !بارتابأ مق :هل لاقف «ةفطالملا ليبس ىلع

 هنودب فرعي مل نإ زوجيو «هريغب افورعم ناك نإ هركذ زوجي الام ىلإو .هنم

 رباكأ دحأ ميركلادبع نب ةيواعمك ةجاحلا ردقبو ةرورضلل
 :هل ليق نيثدحملا

 )١(فى باسنألا ١١/153.

 .ط نم(۲)
 لئاضف ىف (1۲۲۹) ملسمو ءدجسملا ىف ةلئاقلا باب :ناذعتسالا يف )٦۲۸۰( يراخبلا هجرخأ(؟)

دعس نب لهس ثيدح نم بلاط يب أ نب يلع لئاضف باب :ةباحصلا
. 



۹۲ 

 ءنيعباتلا عابتأ دحأ يندملا قاحسإ نب ميهاربإ قاحسإ يبأك

 «قاحسإ نبا انث :لاقف هيبأ ىلإ هبسن نمع طلغلا يفن هتفرعم ةدئافو

 سكعلاب وأ ءقاحسإوبأ انث باوصلا نأو ءفيحصتلا ىلإ بسنف

 (هتح وز ةينك هتينك ) تقفاو (وأ) .يعيبسلا قاحسإ يبأ نب قاحسإك

 مسا قفاو وأ) ناروهشم نايباحص ب وی مأو يراصنألا بويأ يبأك

 «تاياورلا ىف يتأي اذكه «سنأ نع سنا نب عيبرلاك (هيبأ مسا هحخيش

 دعس نب رماع نع حيحصلا يف عقو امك «هيبأ نع يوري هنأ نظيف

 «يركب هوبأ لب ءهدلاو عيبرلا خيش سنأ سيلو «هوبأوهو دعس نع

 ءاهب بيقلتلا ببسب فرعي ًاضيأ باقلألا مث .ةكم قيرط يف لض هنأل ءلاضلا

 قحسإ يبأك «هيبأ مسا هتينك تقفاو نم ةفرعمو) .فرعي ال دقو

 يفن هتفرعم ةدئافو «نيعباتلا عابتأ دحأ يندملا قاحسإ نب ميهاربإ

 لاقف) ثيدحلا يأ (يوارلا يبأ ىلإ) يوارلا يأ (هبسن نمع طلغلا

 «قحسإوبأ انربخأ باوصلا نأو ءفيحصتلا ىلإ بسنف «قحسإ نبا انربخأ

 هتينك تقفاو وأ .يعيبسلا قحسإ يبأ "”نب] قحسإك ©سكعلاب وأ

 قفاو وأ «نايباحص بويأ مأ و يراصنألا بويأ يبأك هتجوز ةينك

 يف يتأي اذكه ءسنأ نع سنأ نب عيبرلاك هيبأ مسا هخيش مسا

 نب رماع نع حيحصلا يف عقو امك هيبأ نع يوري هنأ نظيف «تاياورلا

 ءهدلاو عيبرلا خيش وه يذلا سنأ سيلو «هوبأوه و دعس نع دعس

 ' .“هيبا مسا هوحن وأ بألاب ردص يأ” :يهو «ةدايز انه ط يف(١)

 .يشحملا هلاق .حلاص يبأ نب حلاصك بألا ةينكو مسألا يف قفتا نم يأ( ۲)

 .ط نم (۳)



۹۳ 

 سيلو ءروهشملا يباحصلا كلام نب سنأ وهو يراصنأ هخيشو

 (هيبأ ريغ ىلإ بسن نم) ةفرعم (و) .هدالوأ نم روكذملا عيبرلا
 وه امنإو «هانبت هنأل ءيرهزلا دوسألا ىلإ بسن «دوسألا نب مادقملاك

 نب ليعمسإ وهو ةيلع نباك (همأ ىلإ) بسن (وأ) ورمع نب مادقملا
 ناكو ءاهب رهتشا «همأ مسا ةيلعو ءتاقثلا دحأ مسقم نب ميهازبإ

 انربخأ :يعفاشلا لوقي ناك اذهلو «“ةيلع نبا” هل لاقي نأ بحيال

 قبسي ام ريغ ىلإ) بسن (وأ) .ةيلع نبا هل لاقي يذلا ليعمسإ

 كلام نب سنأ وهو يراصنأ هخيش و «يركب هوبأ) رخآ ('”[لب]

 ىلإ بسن نم ةفرعمو .هدالوأ نم روكذملا عيبرلا سيلو ءيباحصلا

 ىلإ بسن) يباحصلا (دوسألا نب مادقملاك) ببسب يبنحألا (هيبأ ريغ

 وه امنإ و) هيلإ بسنف (هانبت)ف هرجح يف ناك (هنأل «يرهزلا دوسألا

 نب ميهاربإ نب ليعمسإ وهو) هددشم ةيتحت ةانثم اهدعب ةحوتفم مال مث

 ناك و ءاهب رهتشا) همأ مأ :ليقو (همأ مسا ةيلعو ءتاقثلا دحأ مسقم

 انربخأ :ىعفاشلا لوقي ناك اذهلو ,"”“ةيلع نبا” هل لاقيال نأ بحي

 نم امهريغو يوونلاو حالصلا نبا لعجو (ةيلع نبا هل لاقي يذلا ليعمسإ

 نارخألاو ءفنصملا هركذ ام نانثا «ةعبرألا ماسقألل الماش هيبأ ريغ ىلإ بسن

 .لصألا نم طقس(١)

 نبا ناك” :لاق هنأ ننسلا بحاص دؤاد يبأ مامإلا نع ۲۴٠/٦ دادغب خيرات ىف بيطخلا ىور (۲)

 نبا :لاق نم ” :لوقي ناك هنأ ةيلع نبا نع (7171/7) اضيأ یورو .«ةيلع نبا هل لاقي نأ هركي ةيلع

 ."ينباتغا دقف «ةيلع



74 

 سيلو ءاهعيب وأ اهتعانص ىلإ بوسنم هنأ هرهاظ ءءاذحلاك (مهفلا ىلإ

 مل «يميتلا ناميلسك و «مهيلإ بسنف مهسلاجي ناك امنإو «كلذك

 الف هدج ىلإ بسن نم اذكو ءمهيف لزن نكلو «ميتلا ينب نم نكي

 .روكذملا دجلا مسا هيبأ مساو هّمسا همسا قفاو نمب هسابتلا نموي

 حارجلا نب ةديبع يبأك لوألاف .؟"'هتدج ىلإ بسن نمو هدج ىلإ بسن نم

 يناثلاو .حارجلا نب هّللادبع نب رماع وه -مهنع هللا يضر ةرشعلا دحأ-

 «نيمسقلا ىلع رصتقا فنصملاو .هيبأ مأ يه «ةبكر نزو ىلع ةينم نب ىلعيك

 مسقلا يقبو «مهفلا ىلإ قبسي ام ىلإ بسن نم يف ًالخاد ثلاثلا مسقلا لعجو

 ةبسن ىلإ بسن يأ (مهفلا ىلإ قبسي ام ريغ ىلإ) بسن (وأ) .المهم عبارلا
 ءًادارم مهفلا ىلإ قبسي يذلا رهاظلا سيلو «ةعنص وأ ةليبق وأ ةعقو وأ ناكم نم

 كلذ وحن وأ ةليبقلا كلتوأ ءناكملا كلذ يف هلوزن نم ضرع ضراعل لب

 ىلإ بوسنم هنأ هرهاظ) دملا عم ةمجعملا مث ةلمهملاب (ءاذحلاك)

 :رسكلاب ءاذجلاو (كلذك سيلو ءاهعيب وأ) ءاذحلا ةعانص يأ (اهتعانص

 ةعنصلا ليواتب امإ هثنأ ءءاذحلا نم موهفم هنأ رابتعاب هيلإ عحري ريمضلاو «لعنلا

 مهسلاجي ناك امنإو) ىعامس ثنؤم هنأل «لعنلا وهو هانعم ىلإ ًارظن وأ

 لزن نكلو «ميتلا ينب نم نكي مل يميتلا ناميلسكو «مهيلإ بسنف
 همسا قفاو نمب هسابتلا نموي الف هتدج ىلإ بسن نم اذكو «مهيف

 ىلع رومألا ةفرعم هدئاوف نمو (روكذملا دجلا مسا هيبأ مساو هّمسا

 [ضراعتلا]دنع حيجرتلا هنع أشني امبرو «هتلزنم صخشلا لازنإ و ءاههجو

 .۳۳۹/۲-۳۳۹ بيرقتلاو ۳۳ 71١-4 ص ثيدحلا مولع :رظنا(١)

 “ضراعتملا” :لصألا ىف(؟
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 نب نسحلا نب نسحلاك (هدحو هيبأ مساو همسا قفتا نم) ةفرعم (و)

 نم وهو «كلذ نم رثكأ عقي دقو هد بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا
 مساو دجلا مسا عم بألا مساو مسالا قفتي دقو .لسلسملا عورف

 نسحلا نب ديز نب نسحلا نب ديز وه«يدنكلا نميلا يبأك ءادعاصف هيبأ

 (هخيش خيشو هخیش مسا) و يوارلا مسا قفتا (وأ) «نسحلا نب ديز نبا
 «ريصقلاب فرعي :لوألا «نارمع نع نارمع نع نارمعك ءادعاصف

 .«كظيباحصلا نيصح نبا :ثلاثلاو ءيدراطعلا ءاجروبأ :يناثلاو
 ءيناربطلا بويأ نب دمحأ نبا :لوألا «ناميلس نع ناميلس نع ناميلسكو

 .ددعتلا مهوت عفدو «هافنو ةبسنلا كلت تبثأ نم دنع عمجلاو

 نسحلا نب نسحلاك هدجو هيبأ مساو همسا قفتا نم ةفرعمو)
 نم وهو .كلذ نم رثكأ عقي دقو «بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نبا
 مساو مسالا عم بألا مساو مسالا قفتي دقو .لسلسملا 2ع ورف]

 اذكه خسنلا ضعب يف عقو دقو ءدجلا بأ مساو دجلا مسا عم يأ (بألا

 ديز وه ءيدنكلا نميلا يبأك ءادعاصف) هيبأ مساو دجلا مسا عم ًاحيرص

 مسا قفتا وأ ءنسحلا نب ديز نب نسحلا نب ديز نب نسحلا نبا
 نع نارمع نع نارمعك ءادعاصف هخيش خيشو هخيش مسا و ىوارلا

 :ثلاثلاو ءيدراطعلا ءاحروبأ :يناثلاو ءريصقلاب فرعي :لوألا «نارمع

 «””[ناميلس نع] ناميلس نع ناميلسكو «يباحصلا نيضح نبا ر

 .ط نم هانتبثأو ءلصألا نم “ثلاثلا و” ىلإ انه نم ةليوطلا ةرابعلا هذه تطققس(؟)

 .نتملا حسن نم هانتبثأو ءاضيأ ط نم طقس(؟)



۲۹٦ 

 ىقشمدلا نمحرلادبع نبا :ثلاثلاو ءىطساولا دمحأ نبا :ىناثلاو

 ءأعم هحخخيشو يوارلل كلذ عقي دقو . ليبحرش تنب نباب فورعملا

 ىناهفصألا ىلع ىبأ نع ةياورلاب روهشم راطعلا ىناذمهلا ءالعلا ىبأك

 نب دمحأ نب نسحلا نب دمحأ نب نسحلا همسا امهنم لكو «دادحلا

 دلبلا ىلإ ةبسنلاو ةينكلا يف اقرتفاو كلذ يف اقفتاف ءدمحأ نب نسحلا

 نم) ةفرعم (و) الفاح | ءزج ينيدملا ىسوموبأ هيف فنصو «ةعانصلاو

 نبا هل ضرعتي مل فيطل عون وهو (هنع يوارلاو هخيش مسا قفتا

 ("2تلاغلاو «ىطساولا دمحأ نبا :ىناثلاو «ىناربطلا بويأ نب دمحأ نبا :لوألا

 ماشلا ةبصق .0 بضحك قشملل ةبسن (ىقشمدلا نمح رلادبع نبا

 هيبأ مساو همسا قافتا يأ (كلذ عقي دقو .ليبحرش تنب نباب فورعملا)

 روهشملا راطعلا ىناذمهلا ءالعلا ىبأك ءاعم هخيشلو يوارلل) هدحو

 كلذ يف اقفتاف ءدمحأ نب نسحلا نب دمحا نب نسحلا نب دمحا

 حتفلاب ناذمهلاو '”.[ناهفصألا] يأ (دلبلا ىلإ ةبسنلاو ةينكلا ىف اقرتفاو

 امهدحأ نوكل (ةعانصلا و) .ةليبقف ةلمهملا لادلاو نوكسلاب امأو «ةمجعملاو

 .دافاح ا ءزحج “[ينيدملا] ىسوموبأ هيف فنص و) ًاراطع رخألاو ًادادح

 ضرعتي مل فيطل عون وهو «هنع يوارلاو هخيش مسا قفتا نم ةفرعمو
 .ط نم هانتبثأو ءلصألا نم ةليوطلا ةرابعلا هذه تطقس(١١

 نطبلا ميظعلا :داضلا حتفو ءاحلا رسكب رّجضحلا” :۸۲٤ص سوماقلا يف ىدابآزوريفلا دجملا لاق(؟)

 .ها .“رجاضح ج .هنم عساولا وأ بطولاو «ةعساولا

 .ط نم تبثملاو “يناهفصألا” لصألا يف عقو(۳)
 باوصلاو ءيندملا :نيتخسنلا يف (4)

 .نتملا خسن يف امك “ينيدملا”



۹¥ 

 نمف .ابالقناو ًاراركت هيف نأ نظي امع سبللا عفر هتدئافو «حالصلا

 نب ملسم هخيشف «ملسم هنع یورو «ملسم نع ىور «يراخبلا :هتلثمأ

 يريشقلا جاجحلا نب ملسم هنع يوارلاو «يرصبلا يسيدارفلا ميهاربإ
 نع ىور ءأضيأ ديمح نب دبعل كلذ عقو اذكو .حيحصلا بحاص

 اثيدح هحيحص يف جاجحلا نب ملسم هنع ىورو «ميهاربإ نب ملسم

 ءماشه نع ىور «ريثك يبأ نب ئيحي اهنمو ءاهنيعب ةمحرتلا هذهب

 هنع يوارلاو «هنارقأ نم وهو ةورع نب ماشه هخيشف ءماشه هنع یورو

 ماشه نع ىور «جيرح نبا اهنمو «يئاوتسدلا هللا دبع يبأ نب ماشه

 .يناعنصلا فسوي نبا ىندألاو«ةورع نبا ىلعألاف ءماشه هنع ىورو

 .ابالقناو ًاراركت هيف نأ نظي امع سبللا عفر هتدئافو «حالصلا نبا هل

 ملسم هخيشف ءملسم هنع یورو «ملسم نع ىور «يراخبلا هتلثمأ نمف

 جاجحلا نب ملسم ''”[هنع] يوارلاو ءيرصبلا يسيدارفلا ميهاربإ نبا

 دبعل عقو اذك و .حيحصلا بحاص) ةليبق وبأ وهو ريشقل ةبسن (يريشقلا

 نب ملسم هنع یورو «ميهاربإ نب ملسم نع ىور ءًاضيأ ديمح نبا

 ىبأ نب ئيحي اهنمو ءاهنيعب ةمحرتلا هذهب اثيدح هحيحص ىف جاجح

 وهو ةورع نب ماشه هخيشف «ماشه هنع یورو «ماشه نع ىور «ريثك

 اهنمو «يئاوتسدلا هللا دبع ”[يبأ] نب ماشه هنع ىوارلاو «هنارقأ نم

 ةورع نبا ىلعألاف ءماشه هنع یورو ماشه نع ىور «جیرج نبا

 .ط نم(١)

 .لصألا نم طقس(؟)



۲۹۸ 

 ءىليل يبأ نبا هنعو «ىليل يبأ نبا نع ىور «ةبيتع نب مكحلا اهنمو

 .روكذملا نمحرلادبع نب دمحم ىندألاو ,نمحرلادبع ىلعألاف

 (ةدرجملا ءامسألا ةفرعم) نفلا اذه ىف مهملا نم (و) .ةريثك هتلثمأو

 دعس نباك ديق ريغب اهعمج نم مهنمف «ةمئألا نم ةعامج اهعمج دقو

 متاح يبا نب او امهخيرات يف يراخبلاو ةمثيخ ىبأ نب او «تاقبطلا يف

 نابح نباو يلجعلاك تاقثلا درفأ نم مهنمو «ليدعتلاو حرجلا يف

 نابح نباو يدع نياك نيحورجملا درفأ نم مهنمو «نيهاش نباو
 سس آذآ رصن يبأل يراخبلا لاجرك صوصخم باتكب ديقت نم مهنمو ءاضيأ

 نع ىور ٠ [ةبيتع] نب مكحلا اهنمو .يناعنصلا فسوي نبا ىندألاو 00 1 . :

 (.ةريثك هتلثمأ و .روكذملا نمحرلادبع نبا

 دقو «ةدرجملا ءامسألا ةفرعم نفلا اذه يف مهملا نمو)

 اهعمج لب (ديق ريغب اهعمج نم مهنمف «ةمئألا نم ةعامج اهعمج

 یف دعس نباک) ال وأ باتكب دیقت «نيحورجم وأ تناك ِتاقث اقلطم

 متاح ىبأ نباو ءامهخي رات يف يراخبلا و ةمثيحخ ىبأ نباو « تاقبطلا

 نابح نباو ىلجعلاك تاقثلا درفأ نم مهنمو «ليدعتلاو حرجلا ىف

 نابح نباو يدع [نباک] نيحورجملا درفأ نم مهنمو «نيهاش نباو
 رصن يبأل يراخبلا لاجرك صوصنخم باتكب ديقت نم مهنمو اضيأ
 .نتملا خسن : نم هانتبثأ امو «فيحصت وهو “ ةنيبعأ ' :نيتحخسنلا يف عقو(١)

 .“تاقبطملا” ىلإ لصألا يف فرح(۲)

 .نتملا خسن : نم هانتبثأ ام باوصلاو < ,يدع يبأك :نيتحخسنلا يف (۳)



۲۹۹ 

 اعم امهلاجرو «هيوجنم نب ركب يبأل ملسم لاجرو «يذابالكلا
 اذكو «ينايجلا يلع يبأل دؤاد يبأ لاجرو ءرهاط نب لضفلا يبأل

 :ةتسلا لاجرو «ةبراغملا نم ةعامجل يئاسنلا لاجر و يذمرتلا لاحر

 ىنغلادبعل هحام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد يبأو نيحيحصلا

 “لامكلا بيذهت” يف يملا هبذه مث “لامكلا باتك” يف يسدقملا

 «بيذهتلا بيذهت” هتيمسو «ةريثك ءايشأ هيلع تدزو ءهتصخل دقو

 نم (و) .لصألا ثلث ردق تادايزلا نم هيلع لمتشا ام عم ءاحو

 ركبوبأ ظفاحلا اهيف فنص دقو (ةدرفملا) ءامسألا ةفرعم ًاضيأ مهملا

 ءاهضعب هيلع اوبقعت ةريثك ءايشأ ركذف «يجيدرّبلا نوراه نب دمحأ

 اعم امهلاجرو "”[هيوجنم نب ركب يبأل ملسم لاحرو] «يذابالكلا
 اذكو «ينايجلا يلع يبأل دؤاد يبأ لاحرو ءرهاط نب لضفلا يبأل

 ةتسلا لاجرو «ةبراغملا نم ةعامجل يئاسنلا لاجر و يذمرتلا لاحر

 ىنغلادبعل -هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد يبأو نيحيحصلا-

 بيذهت” يف “ [يڙملا] هبذه مث “لامكلا” هباتك يف يسدقملا

 بيذهت” هتيمسو «ةريثك ءايشأ هيلع تدزو ءهتصخل دقو “لامكلا

 .لصألا ثلث ردق تادايزلا نم هيلع لمتشا ام عم ءاجو “بيذهتلا

 ناك امنإو «هريغ هب مسي مل يأ (ةدرفملا ءامسألا ةفرعم ًاضيأ مهملا نمو

 نوراه نب دمحأ ركبوبأ ظفاحلا اهيف فنص دقو) اهطبض هنمضتل امهم

 نالثم وه ام هنم نإف (اهضعب هيلع اوبقعت ةريثك ءايشأ ركذف ءيجيدربلا

 .لصألا نم ةرابعلا هذه تطقس دقو .ط نم ةدايز(١)

 .“ينزملا” ىلإ لصألا يف فحصو .ط نم(۲)



000 

 داصلا مضب وهو ءءافعضلا دحأ نانس نب يدغص :هلوق كلذ نمو

 لاد اهدعب ةمجعملا نيغلا نوكس و -ةلمهم انيس لدبت دقو- ةلمهملا

 ءًادرف وه سيل وهبسنلا ظفلب ملع مسا وهو ءبسنلا ءايك ءاي مث ةلمهم
 نبا هقث و يفوكلا يدغص :متاح يبأ نبال «ليدعتلاو حرجلا” يفف

 يدغص :يليقعلا خيرات يفو .هفعضف هلبق يذلا نيبو هنيب قرفو «نيعم
 .ىهتنا .ظوفحم ريغ هثيدح :ىليقعلا لاق «هداتق نع يوري ءهّللادبع نبا

 هركذ يليقعلا نوك امأو «متاح يبأ نبا هركذ يذلا وه هنظأو

 أطخلا نم رطخ ىلع هيف مكاحلا نإ :حالصلا نبا لاق اذهلو ءرثكأف

 هلوق كلذ نمو) “راشتنالا ديدش عساو باب يف رصح هنإف ءضاقتنالاو

 انيس لدبت دقو- ةلمهملا مضب وهو «ءافعضلا دحأ 0 يدغص

 ءايك ءاي مث '”[ةلمهم] لاد اهدعب ةمجعملا نيغلا نوكسو -

 حرحلا” يفف در وه يل و ا قلب لع سا وهو هيلا «بسنلا

 قرفو «نيعم نبا هقن و يفوكلا ۽ يدغص :متاح يبأ نبال ""ليدعتلاو

 مضب (يليقعلا خيرات يفو .'هفعضف * ”[هلبق] يذلا [نيبو] هنيب
 ريغ هثيدح :يليقعلا لاق .هداتق نع يوري هّللادبع نب يدغص) :نيعلا

 نوک امأو «متاح يبأ نبا هركذ يذلا وه هنظأو «"ىهتنا .ظوفحم

 .797 ص ثيدحلا مولع(١١

 .«ةلمحم” ىلإ لصألا يف فرح(؟)
 .؟5 4/706

 .ط نم( )٤
 .“لبق” :لصألا يفو .ط نم(ه)

 787/7 ليدعتلاو حرجلا :رظنا(7)

 5١7/7 يليقعلل ريبكلا ءافعضلا(۷)



۲۰1 

 ردتس كلف نمو ار مح رادبع نب سبع هع يوارلا ن

 هريغ هب مستي مل درف مساوهو «هللادبعابأ ىنكي هنأ روهشملاو «ةياورو

 ةباحصلا ةفرعم ىلع ليذلا يف ىسوموبأ ركذ نكل «ملعن اميف
 :هدنم نبال

 هيلع بقعتو ءًاثيدح هل یورو ءدوسألاوبأ ردنس
 يذلا وه هنأب كلذ

 تسميلو ' ”هركذ يذلا ثيدحلل وه امنإف ء ءافعضلا يف هركذ ىليقعل

 .ملعأ هّللاو « ءنمحرلادبع نب ةسبنع هنع ىوارلا نم يه لب «هنم ةفالا

 عابنز ىلوم وهو ءرفعح نزوب نونلاو ةلمهملاب ردنس كلذ نمو

 نکل «ملعن اميف هريغ هب مستی مل درف مسا "[وه] و هّللادبعابأ ىنكي

 ردنس :هدنم نبال ةباحصلا ةفرعم ىلع ليذلا يف ىسوموبأ ركذ

أ (كلذ هيلع بقعت و ءًاثيدح هل یورو ءدوسألاوبأ
 يذلا هنأب) ردنس ي

 يزيجلا عيبرلا نب دمحم روكذملا ثيدحلا ركذ دقو «هدنم نبا هركذ

 .عابنز ىلوم ردنس ةمحرت يف "”ر صم رصم اولزن نيذلا ةباحصلا خيرات” يف

 هخيرات يف بيطخلاو 2517/7 ريبكلا ءافعضلا يف يليقعلا هجرحأ “ةكرب ةاشلا” ثيدح وه(۱)

 .سنأ ثيدح نم 44۹1440/۸

 “مه” : لصألا يف عقو(۲)
نتملل ىرحأ ةخسن ىف يه امنإ ءاهيلإ ةحاح الو “رصم اولزن” هلوق دعب “رصم يف” ةدايز لصألا يف()

 

 .“رصم” لبق “یف” ةدايز يأ



۳.۲ 

 (ىنكلا) ةفرعم اذك (و) .ةباحصلا يف يباتك يف كلذ تررح دقو

 مسالا ظفلب نوكي ةرات يهو (باقلألا) ةفرعم اذك (و) ةدرجملا

 ءةقرح وأ شمعألاك ةمهاع (ببسب عقتو «ةينكلا ظفلب ةراتو

 4( باقلألاو ىنكلاوت
 ءريغصتلاو ةينثتلاب نيديبعلا يبأك (ةدرفملا ىنكلا ةفرعم اذكو)

 اذك و) ءارلاو ""ةمجعملا حتفو ةلمهملا مضب ةربس نب ةيواعم همساو

 ةلمهمب ةنيفسكو «بهشأك (مسالا ظفلب نوكي ةرات يهو «باقلألا

 ضعب يف لمح ام ةرثكل كلذب هبقل هاف هللا لوسر ىلوم :ةنيدمك ٍءافو

 همساو ءهلمح نع هتقفر زجعي امم امهريغو سرتو فيس نم تاوزغلا

 بقللا اهتهباشمل ةينكلا ظفلب عقت امنإو (ةينكلا ظفلب ةراتو) .؟نارهم

 مدقت دق و بارت يبأو نطب يبأك ' [ةعنصلا] وأ ةعفرلا لجأ نم ىنعملا يف

 نم (شمعألاك) ٍةنآ يأ ' "(ةهاع ىلإ ةبسن) باقلألا يأ (عقيو) هناي
 اهتاقوأ رثكأ يف عمدلا ناليس عم رصبلا فعض نيعلا يف يهو «شمعلا

 .لاقبلاك ةعانصو (ةفرح وأ)

 ٠١۲١۱۳۱/۲. ةباحصلا زييمت يف ةباصإلاب ىمسملا(١)

 .ةدحوملا نوكسو ةلمهملا حتفب ةربس نب ةيواعم :(1۷ )٦ ١ بيرقتلا يف لاق ظفاحلا نكل(۲)

 ةدحوملا” يا (۳)

 يف ريثألا نبا لاق ءالوق نورشعو دحأ همسا يف ركذو .ىسيع :ليقو «سبع :ليقو «نامور :ليقو(4)

 .رثكأ -نارهم يأ- لوألاو :۲ ١۹/۲ ةباغلادسأ

 .“ةعضلا” باوصلا لعلو “ةفعضلا” :لصألا يفو .ط نم(ه)

 .“ةهاع ببسل” :ط يفو .لصألا ىف اذك(1)



۳.۳ 

 يف وهو «لئابقلا ىلإ عقت ةرات يهو (باسنألا) ةفرعم اذك(و)
 اذهو (ناطوألا) ىلإ ةرات (و) «نيرحأتملا ىلإ ةبسنلاب رثكأ نيمدقتملا

 معأ نطولا ىلإ ةبسنلاو .نيمدقتملا ىلإ ةبسنلاب رثكأ نيرخأتملا ىف

 4باسنألا#

 ةليبقلا عمج (لئابقلا ىلإ عقت ةرات يهو «باسنألا اذك و)

 نيمدقتملا يف) لئابقلا ىلإ باسنألا يأ (يهو) دحاو بأ ونب ”[يه]و
 :حتفلاب نطولا عمج (ناطوألا ىلإ ةرات و «نيرخأتملا ىلإ ةبسنلاب يرثكأ

 مهتافرصت یف ثيدحلا ظافح هيلإ رعتمي أمم وهو «(باسنألا لحم

 هنم ملعيو «سلدملا يوارلا هب نيبتيو «لمهملا هب نيعي دق هنإف «مهتافنصمو

 ىلإ ةبسنلاب يرثكأ نيرحأتملا يف اذهو) 2ةريثك فيناصت باسنألا

 ىشرقلا :لاقيف ءاهلئابق ىلإ ًابلاغ بسنت برعلا تناك دقو (نيمدقتملا

 ىف لوقنف «لوألاب أدبيلف امهيلإ باستنالا دارأ و «دلب ىلإ دلب نم ةلقان ناك نم

 .“مه” ىلوألاو .“وه” لصألا يفو .ط نم(١)
 .“ناسنالا” .ط ىق(؟)

 يميمتلا روصنم نب دمحم نب ميركلادبع دعس يبأ مامإلل “باسنألا” اهرهشأو اهعمجأو اهنسحأو(۳)

 .ه8ه505 ةنس ىفوتملا ءىناعمسلا



 لم

 (عئانصلا) ىلإ عقت : (و) ةرواجم وأ اككس وأ ًاعايض وأ ادالب نوكي نأ نم

 ءامسألاك هابتشالاو قافتالا اهيف عقيو .زازبلاك فرحلاو طايخلاك

 بسني نأ زوجي ةدلب ىرق ' [نم] ةيرق لهأ نم ناك نمو .بيترتلا ةاعارمل

 هلو ءاهميلقإ ىلإ وأءاهتيحان ىلإ وأءةيرقلا كلت ةدلب ىلإ وأءطقف ةيرقلا ىلإ
 :لاقيف «ةيرقلا مث دلبلا مث ةيحانلا مث ميلقإلا وهو معألاب أدبيف ,"”[عمجلا]

 ةدلب ةينملاو «ةيرق صوصخلاف .يصوصخلا يوانملا يديعصلا يرنصملا

 .لصاح وهو «زييمتلاو فيرعتلا دوصقملا ذإ ءسكعب وأ «ةينملا ةيحان ديعصلاو

 ةدئاف يناثلاب لصحيل صاخلا لبق ماعلاب أدبي لئابقلا ىلإ بسنلا يف اذكو

 9مدعل] سكعلا نود «يمشاهلا مث يشرقلا :لاقيف «لوألا نم ةمزال نكت مل

 ركذي ال نأ يغبني ناكف :ليق نإف .يشرقلا يمشاهلا مازلتس ال «لئنيح ةدئافلا

 نوك سانلا ضعب ىلع ىفخي هنأ باوجلاف ءصحألا ىلع رصتقي لب معألا
 نم ىلهشألاك «ةيفخلا نوطبلا يف ءافخلا اذه رهظيو ءًايشرق يمشاهلا

 .ليلق وهو ماعلا ىلع نورصتقي دقو «صاخلا ىلع نورصتقي دقو .يراصنألا
 (ًاعايض وأ) ةدلب عمج (ادالب نوكي نأ نم معأ نطولا ىلإ ةبسنلاو)
 وأ) قاقزلا نم عس وأ يهو «ةكس عمج (اككس وأ) راقعلا يه و ةعيض عمج
 نم زبلا (زازبلاك فرحلاو ؟”[ةطايخلاك] عئانصلا ىلإ عقيد .ةرواجم

 قافتا عقي ي أ (ءامسألاك هابتشالاو قافتالا هيف عقيو) زازبلا ةعتم ةعتمأ بايثلا

 .ط نم ةدايز(١)

 .ىلوأ ط نم هانتبثأ امو “عيمحلا” :لصألا يف(؟)
 .“دعل” :لصألا يف(۳)

 “.طايخلاك” :لصألا يف عقو(٤)



° 

 ءايفوك ناك «ىناوطقلا دلخم نب دلاخك ءاباقلأ باسنألا عقت دقو

 ةفرعم) اضيأ مهملا نم (و) اهنم بضغي ناك و «يناوطقلاب بقليو
 .اهرهاظ فالح ىلع اهنطاب ىتلا بّسنلاو باقلألا يأ كلذ بابسأ

 يئاسنلاك كلذو .ءامسألا يف عقي امك بسنلا يف مههابتشا و رثكأو نييوارلا

 .ءاسن اهل لاقي «ناسارخب ةنيدمل ةبسن ةزمه فلألا دعبو «نيسلاو نونلا حتفب

 نب يلع نب بيعش نب نمحرلادبعوبأ "”ننسلا باحصأ مهنم ةعامج مهو

 (يناوطقلا دلخم نب دلاخك اباقلأ باسنألا عقي دقو) نانس نب رحب

 يناوطقلاب بقليو ءايفوك ناك) ةفوكلاب عضوم حتفلاب ناوطقل ةبسن

 (باقلألا يأ كلذ بابسأ ةفرعم اضيأ مهملا نمو .اهنم بضغي ناكو

 نب ينغلادبع ظفاحلا لاق .يوقلا دض فيعضلاو ءلض نم لعاف مسا لاضلاك

 نب ةيواعم :ناحيبق نابقل امهمزل «ناليلج نالحر امه :يرصملا ديعس

 «فيعضلا دمحم نب هللادبعو ,"”(ةكم] قيرط يف لض امنإو ءلاضلا ميركلادبع

 دحأ ئيحيوبأ وهو ةقعاصكو «هثيدح يف ال همسحج يف ًافيعض ناك امنإو

 ىلع اهنطاب يتلا بسنلاو) هظفح ةدشل كلذب بقل ءيراخبلا خويش

 فاقلابو واولاو نيعلا حتفب يقوعلا نانس نب دمحمك (اهرهاظ فالح

 ةبقع دوعسم يبأكو .اهيلإ بسنف «سيقلادبع نم نطب ةقوعلا يف لزن «يلهاب

 وأ اهب لزن لب «نيرثكألا لوق يف اردب دهشي ملءيردبلا يراصنألاو رمع نبا

 .اهيلإ بسنف ءاهنكس

او .فنصملا لاق اذك ١١(
نسلا بحاص” باوصل

 .“ن

 .لصألا نم طقس(؟)



۳٦ 

 وأ فلحلاب وأ قرلاب لفسألاو ىلعألا نم يلاوملا ةفرعم) اذك (و)

 كلذ زييمت فرعي الو «ىلوملا مسا هيلع قلطي كلذ لك نأل (مالسإلاب

 #يلاوملا ةفرعمزب
 ةاورلاو ءاملعلا نم يلاوملا ةفرعم مهملا نم يأ (يلاوملا ةفرعمو)

 كلذ لك نأل «مالسإلاب وأ فلحلاب وأ "”[قرلاب] لفسأ و ىلعأ نم)
 قالطإ عم ةليبقلا ىلإ بسني نأ كلذ مهأ و (يلاوملا مسا هيلع قلطي

 «قالطإلا رهاظ مكحب ةيبلص مهنم هنأ نظ امبرف «يشرقلا نالفك «بسنلا

 اهيف ةطورشملا رومألا يف ةيعرشلا ماكحألا يف للخ كلذ نم عقو امبرو

 ثراوتلاك «كلذ وحنو حاكنلا يف ة ءافكلاو ئمظعلا ةمامإلاك بسنلا

 ةبسنلاب نكلو «يدنكلا ورمعوبأ يلاوملا يف فنص دقو «ةولصلا يف ميدقتلاو

 نوكي نم مهنم لئابقلا ىلإ نوبوسنملا ىلاوملا مث .اقلطم ال نبي رصملا ىلإ
 نم مهنمو «يئاطلا يرتخبلا يبأك بلغألا وه اذهو «ةقاتعلا ىلوم هب دارملا

 نم يأ ةيبلص يحبصأ وه «سنأ نب كلام مامإلاك فلحلا ءالو دارملا نوكي

 .فلحلاب شيرق ميتل ىلاوم حبصأ هرفن نأل «يميتلا :هل ليقو «بلصلا دلو

 ةدهاعملاو ةدقاعملا هلصأ يذلا ماللا نوكس و ةلمهملا ءاحلا رسكب فلحلاو

 مامإلاك مالسالا ءالو هب ديرأ نم مهنمو .قافتالاو "دعاستلاو دضاعتلا ىلع

 ملسأفءايسوجم ناك هدج نأل ءيفعجلا هل ليق «يراخبلا ليعمسإ نب دمحم

 ىلعأ هنوك يأ (كلذ زييمت فرعي الو) يفعجلا سنحأ نب ناميلا دي ىلع

 .“قرلا” :لصألا يف( ۱(

 .“دعاقتلا و” :هدعب ط یف( )



۳.۷ 

 هيف فنص دقو (تاوعألاو ةوحإلا ةفرعمو) .هيلع صيصنتلاب الإ

 خيشلا بادآ ةفرعم) ًاضيأ مهملا نم (و) .ىنيدملا نب يلعك ءامدقلا

 ايندلا ضارعأ نع ريهطتلا و ةينلا حيحصت يف ناكرتشيو (بلاطلاو

 .كلذ ريغ وأ دمتعم مامإ نم وأ «ةياور يف (هيلع 2 هنتلاب الإ) ةقيق

 «تاوخألاو ةوخإلا ةفرعمإل

 ةوخإلا ةفرعم مهملا نم يأ (تاوحألاو ةوحإلا ةفرعمو)

 ءدوعسم انبا ةبتعو هللادبع :ةباحصلا يف هلاثم «ةاورلاو ءاملعلا نم تاوحألاو

 .دوعسم نبا باحصأ لضافأ نم امهو «ليبحرش انبا مقرأو ورمع نيعباتلا يفو

 ًاروهشم ضعبلا نوكي ثيح ءطلغلا نظب ددعتملا داحتا مهوت عفد هتدئافو

 نب دمحأك '''[مسالا] يف امهيوبأ كارتشال ًاحأ خأب سيل نم نظو «هريغ نود

 ءامدقلا هيف فنص دقو) باكشأ نب دمحمو باكشأ نب ىلعو باكشأ

 «#بلاطلاو خيشلا بادآإ
 نأ كلذو (بلاطلاو خيشلا بادآ ةفرعم ًاضيأ مهملا نمو)

 قالخألا مراكم بساني هيي يبنلا ىلإ افاضم هنوكل فيرش ملع ثيدحلا ملع

 o , () و و - لح

 ءاميظع اريخ [مرح] همرخ نم «ةرخآلا مولع نم وهو ءوميشلا نساحمو

 .“مالسإلا” :لصألا يف عقو(١)
 .“همرح” هنم طقس نكل ءط نم ةدايز(؟١



۳۰۸ 

 ءهيلإ جيتحا اذإ عيسي نأب خيشلا درفنيو «ءقلخلا نيسحتو

 رهطتلاو ةينلا حيحصت يف ناكرتشيو) ًاليزج ًالضف قزر دقف هقزر نمو
 امم كلذ ريغ وأ ٍةساير وأ ٍواجوأ لام بلطكةدسافلا (ايندلا ضارغأ نع

 هلصاحو (لاحلا نيسحتو) فئاظولا لين بلطك هللا هجو هب داريال

 تلق :يروثلا نايفس ل اقو .تاينلاب لامعألا امنإف «ىلاعت هلل صالخإلا

 دؤاد يبأ ننس يف يورو .2"”ةينلا ئجي ىتح:لاق ءانثّدح :تباث يبأ نب بيبحل

 امم املع ملعت نم :هو هللا لوسر لاق:لاق ةريره يبأ ثيدح نم هجام نباو

 دجي ملءايندلا نم ًاضرع هب بيصيل الإ هملعتي ال ءلجوزع هللا هجو هب یغتب

 يأ (هيلإ جيتحا اذإ عمسي نأب خيشلا درفنيو) ''”ةمايقلا موي ةنجلا فّرع

 نإ ابوجو عامسإلل سلج هدنع ام ىلإ جيتحا ىتم هنأ ةصاخ خيشلا بادآ نم

 مامإلا سلج دقف «حيحصلا وهو «هلثم مث ناك نإ ابابحتسا وأ «هيلع نيعت

 سانلاو «ةرشع عبس وأ ةنس نيرشعو فين نبا وهو سانلل هللا همحر كلام

 هنع ذخأ و هللا همحر ىعفاشلا مامإلا سلج اذكو « '”ءايحأ هحويشو نورفوتم

 نسأ نمو امهخويش ضعب امهنع لمح ثيحب «' ”ةثادحلا نس يف ملعلا

 هنأ نيبو «ضايع يضاقلا صوصخم نسل ديقتلا ركنأ نممو .مدقأ و امهنم

 امب ثيدحلا نم رشنو «نسلا اذه ىلإ هتني مل مهدعب نمف فلسلا نم مك

 .ةينلا رضحت ىتح” هيفو ١۸١. ص لصافلا ثدحملا يف يزمرهمارلا هنع هاور(1)

 باب :ةنسلا يف (؟57) هجام نباو ؛هّللاريغل ملعلا بلط يف باب :ملعلا يف (7574) دؤادوبأ هجرأ(؟)

 .هب لمعلاو ملعلاب ع افتنالا

 ۲١۲۰۲۰۱ ص ضايع يضاقلل عاملإلا(؟)

 .۲۰۳ص عاملإلا(؟)



۳۰۹ 

 كرتي الو «هيلإ دشري لب «هنم ىلوأ وه نم هيف دلبب ثدحيال نأو
 ثدحيالو ءراقوب سلجيو رهطتي نأو ءةدساف ةينل ثيدح عامسإ

 ءاهتنا اهنأل «نيسمخلا غلب اذإ ع امسالل ىدصت :دالح نبا لاقو .22©ىصحيال

 ءاوتسالا دح اهنأل «نيعبرألا دنع ركنت الو :لاق ءدشالا عمتجم اهيفو «ةلوهكلا

 “.هلقع رفوت و هتوقو ناسنإلا مزع يهتني اهدنع و ءلامكلا ىهتنم “[و]

 ريغ نيدنسملا يف هلحم دال نبا هلاق ام نأب امهنيب '”حالصلا نبا عمجو

 لقن نمو «هوحن و نيعملا نسلا دنع الإ مهيلإ جاتحي ال هنإف ءملعلا يف نيعرابلا

 نأو) مهدنع امل جيتحا نيذلا نوعرابلا مهف ةثادحلا يف ىدصتلا هنع

 وأ هملع وأ هنسل (هنم ىلوأ “”[هیف] دلب يف هنم بلط اذإ ثدحيال

 دشري لب) حيحرتلا هوجو نم كلذ ريغ وأ «هنم ًادانسإ ىلعأ هنوكب وأ «هدهرل

 هنم ىلوأ وه نم ةرضحب ثدحي ال نأو «ةحيصنلا نيدلا نإف (هيلإ بلاطلا

 نم عنتمي ال يأ (ةدساف ةينل ثيدح عامسإ كرتي الو) ثيدحتلاب

 لاق ءدعب اهتحص هل ىجري دق هنإف «ةينلا حيحصريغ هنوكل دحأ ثيدحت

 ىتح ملعلا هيلع ىبأيف «هّللاريغل ملعلا بلطيل لجرلا نإ :لاقي ناك :رمعم

 كوستيو «ءوضوو لسغ نم ةلماك ةراهط (رهطتي نأو) “لح وزع هلل نوكي

 ربح نب ديعسو «نيعبرألا لمكي ملو يفوت زيزعلادبع نب رمع اذه :: ٠٠ ص عاملإلا يف لاقف(١)

 .خلا ...... سنأ نب كلام اذهو .ىعخنلا ميهاربإ كلذكو ءنيسمخلا غلبي مل

 ۔ط نم ةدايز(۲)

 705767 5 ؟ ص يزمرهمارلا دالحخ نبال “لصافلا ثدحملا” نم ًاصخلم()

 )٤ ص ثيدحلا مولع :رظنا( 1١ 7.

 .“يف” لصألا يف(ه)

 .۲۸/۲ ملعلا نایب عماج يف ربلادبع نبا هقيرط نمو ۰۲٩۹۱ فنصملا يف قازرلادبع هاور(7)



۴1۰ 

 نأو «كلذ ىلإ رطضي نأ الإ قيرطلا يف الو ًالجع الو ًامئاق

 ءمره وأ ضرمل نايسنلا وأ رييغتلا يشح اذإ ثيدحتلا نع كسمي

 ءةبيهو راقوب) هشارف ردص ىلع انكمتم (سلجيو) «هتيحل حرسيو بيطتي و

 يف الو) ثيدحلا ضعب مهف عماسلا عنمي (الجع الو ًامئاق ثدحيالو

 دارأ اذإ ناك هنأ هّللا همحر كلام نع يور (كلذ ىلإ رطضا اذإ الإ قيرطلا

 "ةبيهو راقوب هسولج يف نكمتو «هشارف ردص ىلع سلجو هأضوت ثدحي نأ

 الو هك هللا لوسر ثيدح معا نأ بحأ :لاقف كلذ يف هل ليقف «ثّدحو
 وه وأ قيرطلا يف ثدحي نأ هركي ناكو .“انكمتم ةراهط ىلع الإ ثدحأ

 . "0 هللا لوسر نع هب ثدحأ ام مهفت نأ بحأ :لاقو «لجعتسي وأ

 يضر ةشئاع نع يورو .“بّيطتيو رخبتيو لستغي ناك هنأ اضيأ هنع يورو

 ثدحي ناك «9[امنإ] ءمكدرسك ثيدحلا درسي يي يبنلا نكي مل :اهنع هللا

 اذإ) ةياورلاو (ثيدحتلا نع كسمي نأو) .“هاصحأ داعلا هّدعول ائيدح

 وأ مره وأ ضرمك هثيدح نم سيل ام يوري نأ و (نايسنلا وأ ريغتلا يشح

 طبضو .مهلاوحأ فالتخا بسحب نوتافتم نسلا اذه غولب ئف سانلاو «ىمع

 ىلوأ نآرقلا ةوالتو ركذلاو حيبستلاو :لاقوءنينامثلاب مرهلا نس دالخ نبا

 موقيو هثيدح فرعي اعمتجم هيأرو اتباث '”[هلقع] ناك نإف «نينامثلا ءانبأب

 .۲۱۷ص ثيدحلا مولع يف حالصلا نبا هنع هاور(١)

 . ۲۱۷ ص ثيدحلا مولع(۲)

 .ردصملا سفن(۳)

 .“اميأ” لصألا يفو .ط نم(4)
 ملسمو ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةفص باب :بقانملا يف (75542476717) يراخبلا هجرخخأ(0)

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ لئاضف نم باب :ةباحصلا لئاضف يف (1۲۹۹)
 .“هلقف" ىلإ لصألا يف فرح (1)



۳۱۱ 

 بلاطلا درفتيو ءِظِقَي ٍلمتسم هل نوكي نأ ءالمإلا سلجم ذختا اذإو

 ىسومو يمرضحلاك .ًاريخ هل توحر ءاباستحا ثدحي نأ ىرحتو هب

 نيعباتلا و ةباحصلا نم ةعامج ةئاملا دعبو لب اهدعب ثدح دقف .نادبعو

 ةياورلا بتارم ىلعأ هنإف ءثيدحلا ءالمإل ""اسلجم ذختي نأو .مهدعب نمف

 عم هنم هنقلتب بلاطلا نوكو «هربدتو هيرحت عم خيشلا ظفلب هنوك نم رم امل

 نأ ءالمإلا سلجم ذختا اذإو) هبتكيو هعمسي امل هققحتو «هطبضو هظيت

 عمجلا رثاكت نإو «عمجلا رثك نإ هنع غلبي لفغم ريغ (ظقي ٍلمتسم هل نوكي

 يلمتسملا نكيل و .رثكأف نييلمتسم ذختا دحاو لمتسمب ىفتكي ال ثيحب

 غلبأ نوكيل ءهيمدق ىلع امئاقف الإو «هوحن وأ يسرك نم عفترم عضوم ىلع

 ريغ نم ههجو ىلع هيدؤيف «يلمملا ظفل عبتي نأ يلمتسملا ىلعو .نيعماسلل

 ىلع هغلب نم ماهفإو «يلمملا ظفل هغلبي مل نم غالبإ يلمتسملا ةدئافو .رييغت

 نع ةياورلا هل زوجي ال يلمتسملا ظفل الإ عمسي مل نم نأ الإ ءهمهفي ملو دعب

 نم ظافلألا ضعبل وأ كلذل هعامس نأ ههجو ىلع لاحلا نييبي نأ الإ يلمملا

 وه اذهو .ةمئألا نم هريغ و ةميزخ نب ركب وبأ مامإلا هلعف امك ءيلمتسملا

 يلمملا عامس نود يلمتسملا عمس 7... نأ لمعلا هيلع يذلاف الإو ءطوحألا

 نم مكح يف يلمتسملا نأل اوس “”[ضرعلاك] يلمملا نع هيوري نأ هل زاج

 يلمملا خيشلا عمسي نأ طرتشي نكل «هيلع هثيدح ضرعيو «خيشلا ىلع أرقي

 .7 6 غص يزمرهمارلل لصافلا ثدحملا(١١

 ظ .“ءالمالا لحم” ط يف(۲)

 .انهه نم طقس “نم” ظفل نأ رهاظلا()

 .“يفرعل لك” ىلإ لصألا يف فرح( )٤



۳1۲ 

 عديالو ء«هعمس امل هريغ دشريو «هرجضيالو «خيشلا رقوي نأب

 نأ يلمملا ظفل عمسي مل نمل سيلف اذه عمو «هيلع يراقلاك يلمتسملا ظفل

 .لوقي انالف تعمس :لوقي

 نآرقلا نم '”ىيشب ئراق ةءارقب ءالمإلا سلجم حاتتفا اونسحتساو

 سلجملا لهأ يلمتسملا تصنتسا يراقلا غرف اذإف «ةروس وأ ةيآ ميظعلا

 مث ”.سانلا تصنتسا ريرج اي” مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقل «هيلإ جيتحا ثيح

 نم :هل الئاق ثدحملا خيشلا ىلع لبقأ مث ءاقققيبنلا ىلع ىلصو لمسب
 هللا كمحر -ثيداحألا نم يأ- ؟تركذ ام وأ -خ ويشلا نم يأ- ؟تركذ

 6 يبنلا ىلإ ثيدحلا يف وأ دانسإلا يف يلمتسملا ىهتنا اذإو .كل هللا رفغو

 :لاق ةباحصلا ركذ ىلإ ىهتنا اذإو «هتوص اعفار هيلع ةولصلا هل بختسا

 همتتخي و هسلجم خيشلا حتتفي نأ و «هنع هللا يضر وأ ")هيلع هللا ناوضر

 درفنيو) لاحلاب قيلي ءاعدو «ك8يبنلا ىلع مالسو ةولصو «ىلاعت هللا ديمحتب
 نمو خيشلارقوي نأ ةصاخ بلاطلا بادآ نمو (خيشلارقوي نأب بلاطلا

 انريبك لجبي مل نم انم سيل :عوفرملا ىف يور امل «هريغ وأ قيقر نم هنم عمس

 انملاعل فرعيو انريغص محريو هيلع لوطي نأب (هرحضي ال) نأ (و) “”ةقح

 .«عمشل يراقلا ة ءارقب” :ط يف(١)
 نايب باب :ناميإلا يف (۲۲۳) ملسمو «ءاملعلل تاصنالا باب :ملعلا يف )١١١( يراخبلا هجرخأ(؟)

 .يلحبلا هّللادبع نب ريرج ثيدح نم “ارافک يدعب اوعجرت ال” #6 يبنلا لوق ىنعم
 .“هتوص اعفار” ةدايز انه ط ىف(؟)

 نب ةدابع ثيدح نم ۱ كردتسملا يف مكاحلاو ۴ (681 80 دمحأ مامإلا هجرخأ(4)

 نب هللادبع ثيدح نم (۱۹۱۹-۱۹۲۱) يذمرتلاو )٤۹٤۳( دؤادوبأ ارصتخم هجرخأو «تماصلا

 .هريغو ورمع



TY 

 دييقتلاب ىنتعيو ءامات هعمس ام بتكيو ءربكت وأ ءايحل ةدافتسالا

 بيس كلذ ناك امبرف «ةيانكوأ احيرص هب ريشي يذلا ردقلا ىدعتيال لب

 (و) ”بيصن هيف ناطيشلل ناك سلجملا لاط اذإ :لاق يرهزلا نعو .هنامرح

 ءةبلطلا ةلهج هيف عقي هلعاف نم مول هنامتك نإف (هعمس امل هريغ دشري) نأ

 «مهبارضأ لصحي الام نولصحيو «مهبارضأ نع نودرفني مهنأ كلذب مهنظل

 «ملعلا يف اوحصانت يناوحإ :لاق هعفر امهنع هلا يضر سابع نبا نع يور امل

 . "هلام يف هتنايخ نم دشأ هملع يف لحرلا ةنايح نإف ءاضعب مكضعب متكي الو

 نبا نع هوحنو «”اضعب مهضعب ةدافإ ثيدحلا ةكرب :لاق كلام نع يورو

 ةمئألا نم ةعامج كلذ لعف هنأ يور دق هنأ ىلع «نيعم نب ىحيو كرابملا

 نب نايفسو جيرج نباو ثيللاو ميشهو يروثلا نايفسو ةبعشك نيمدقتملا

 “كلذ يف مهدصاقمب ملعأ هّللاف :يقارعلا لاق .قازرلادبع و ةعيهل نباو ةنييع

 وه نمم ملعلا ذأ و ملعلا بلط كرتي ال يأ (ةدافتس الا عدي ال) نأ (و)

 نع يراخبلا ركذ دق و (ربكت وأ ءايحل) هريغ وأ نسوأ بسن يف هنود

 هللا يضر ةشئاع تلاقو .«*”ربكتسم الو يحتسم ملعلا لانيال :لاق دهاجم

 يف نهقفتي نأ ءايحلا نهعنمي نكي ملءراصنألا ءاسن ءاسنلا معن :اهنع ىلاعت

 2سم سل
 ١/89/7. عماسلا بادآو يوارلا قالحأل عماجلا ىف بيطحلا هاور(١)

 ةيلحلا يف ميعنوبأو «ريبكلا يف يناربطلا اضيأ هحرحخأو 5 عماجلا يف بيطخلا هجرخ(؟)

 ٠٠۳/۳. ريدقلا ضيف يف يوانملا هلاق .تاعوضوملا يف يزوحلا نبا هدروأو

 . 77 4ص ثيدحلا مولع( ۳)

 710/1 ةيفلألا حرش(٤)

ف امك«ةيلحلا يف ميعنوبأ الوصوم هحرحأو ءملعلا باتك نم ءايحلا باب ىف اقيلعت يراخبلا هرکذ(٥)
 ي

 ۲۲۹/۱ يرابلا حتف
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 ةفرعم مهملا نم (و) هنهذ يف خسريل هظوفحمب ركاذيو ءطبضلاو

 باتك نم هل عقو ام بتكيو عمسي نأ يأ (امات هعمس ام بتكيو) “نیدلا

 اميف نكي مل هنم ٰییش ةياور ىلإ جاتحي امبرف «هبختنی الو «مامتلا ىلع ءزجوأ
 "تمدن الإ طق ملاع ملع تبختنا ام :كرابملا نبا لاق .مدنيف هنم هبختنا

 «مدني باختنالا بحاص :نيعم نبا لاقو . طق ريح قتنم نم ءاحام :لاقو

 هنوكل امإ هتقو قيضل باختنالا ىلإ جاتحا نإف . مدني ال خسنلا بحاصو

 حلصي امب افراع ًازيمم ناك نإ هسفنب هالوت هب خيشلا زاتجا وأ ةلحرلا يف

 ينتعي نأ و يأ (طبضلاو دييقتلاب ينتعيو) ظفاحب ناعتسا الإو باختتالل

 ىنتعا نمم ظفحلاو طبضلاو دييقتلاب تاياورلاو ثيداحألا لكشم ناقتإب

 ىلع ثيدحلا '”ظفحتي] نأ و .هلهأ ةكراشم ةبيرق ةدم ىف هل يجر كلذب

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يور امل «يلايللاو مايألا عم اليلق اليلق جيردتلا

 ناثيدح وأ ثيدح ملعلا كردي امنإ و «ةلمج ةتاف ةلمح ملعلا بلط نم :لاق

 بلاط يبأ نب يلع نع يور (هنهذ يف خسريل هظوفحمب ركاذي نأو)

 نع يورو . سردی اولعفتال نإ «ثيدحلا اذه اوركاذت :لاق ههجو هللا مرک

 .””هتركاذم هتايح ناف ثيدحلا اوركاذت :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا

 .كسم نم ةصرف ضيحلا نم ةلستغملا لامعتسا بابحتسا باب :ضيحلا يف ٠ ۷١( ) ملسم هجرخأ(1١)

 .ملعلا باتك نم ملعلا ىف ءايحلا باب يف اقلعم يراخبلا هركذو

 ۲٠۱۸/۲. عماجلا يف بيطخلا هاور(۲)

 .7 45/7 بيطخلل عماسلا بادآو يوارلا قالحأل عماجلا(7)

 .7؟ 55/1٠ عماجلا(٤)

 .“طختي” لصألا يف عقوو .ط نم(ه)
 . ۱١۸/۱ يمرادلا هجرخأ()

 . ٠١۷/١ يمرادلا هجرحأ(۷)
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 يف اذه «زييمتلاب لمحتلا نس رابتعا حصألاو (ءادألاو لمحتلا نس)

 سلاجم لافطألا مهراضحإب نيثدحملا ةداع ترج دقو ءعامسلا

 ءادألاو لمحتلا نسو

 هسفنب ناك ءاوس عامسلا يأ (لمحتلا نس ةفرعم مهملا نمو)

 «نينس سمح هلقأ :روهمجلا لاقف ءلمحتلا نس يف فلتحا (ءادألاو) هريغب وأ

 .ةنس نيثالث دعب ثيدحلا عامس ئدتبي نأ بحتسي :ءاملعلا نم ةعامج لاقو

 يبأ نع ' “لصافلا ثدحملا ” هباتك يف يزمرهمارلا دالخ نب دمحم ىكحو

 بحتسي :لاق هنأ -دمحأ نب ريبزلا همساو- ةيعفاشلا نم يريبزلا هللادبع

 اهنود لغتشت نأ بحأ :لاق «لقعلا عمتجم اهنألءنيرشعلا يف ثيدحلا بتك

 ةبادلاو ةرقبلا نيب قّرف اذإ :نوراه نب ىسوم لاقو «ضئارفلاو نآرقلا ظفحب

 هب لاق وءنوراه نب ىسوم و لبنح نب دمحأ نع يورملا وهو (حصألاو)

 درو «باطخلا مهف نّم وهو (زييمتلاب لمحتلا نس رابتعا) :نوققحملا

 ٠ يوونلا لاق .هلثم لقعي ال نم لاح نع عفترا ثيحب كلذ وحن و «باوجلا

 نإو عامسلا حيحص ًازيمم ناك باوحلا درو باطخلا مهف نإو :"”يقارعلاو

 اذه) .ةنس سمح نبا ناك نإ و هعامس حصي الف الإو ءسمح نود هل ناك

 مهراضحإب) ًافلسو افلخ (نيثدحملا ةداع ترج دقو «عامسلا يف

  سلاجم) عامسلا يف اذه هلوق ةنيرقب عامسلل لهأتي مل نيذلا يأ (لافطألا

 . ۱۸۸4٩4۸۷ ص(9١1

 . 1/۲ بيرقتلا يف(۲)

 ۲٠۰۲ ۰/۲ ةيفلألا حرش یف( ۳)



 م1

 نم كلذ لثم يف مهل دبالو ءاورضح مهنأ مهل نوبتكيو «ثيدحلا

 :كلذل لهأتي نأ هسفنب بلطلا نس يف حصألاو «عمسملا هزاحإ

 نم كلذ لثم يف مهل دبالو ءاورضح مهنأ مهل نوبتكيو ثيدحلا
 وأ عامسلا نودب حصت ال ثيدحلا ةياور ذإ ءخيشلا يأ (عمسملا ةزاحإ

 لاق ءاقلطم ىبصلا ةياور موق عنمو .ةزاجإلا نم دبالف ءانه عامس الو «ةزاجإلا

 نمم امهريغو نيسحلا ''"[و] نسحلا نأل «مهيلع دودرم أطخ وهو :يقارعلا

 لبق هولمحت ام نيب قرف ريغ نم مهتياور سانلا لبقو «هابص لاح يف لمحت

 و ملعلا سلاجم نايبصلا نورضحي ملعلا لهأ ناك كلذكو ءهدعب و غولبلا

 ءاملعلا راضحإ درجم نإ :ليقو .©"0غ ولبلا دعب كلذل م ھتیا ورب] نودتعي

 نأ نكمي هنأب بقعتم هنكل «غولبلا دعب مهتياورب مهدادتعا مزلتسي نايبصلل

 (هسفنب بلطلا نس يف حصألاو) ةكربلاو نيرمتلا لجأل روضحلا نوكي
 نأ) هيف ةلحرلا اذكو هطبضو “هليصحت و ثيدحلا ةبتكب لاغتشالا يأ

 الو ءتاياورلا فالتحخاو ثيداحألا للع فرعيوأال.هل دعتسيو (كلذل لهأتي

 .بلطلا نع ًالضف ءادألا طرش سيل اذه ذإ ءاهطابنتساو يناعملا لقعي نأ

 .صوصخم نس يف رصحني سيلو «صاخشألا فالتخاب فلتخي كلذو

 ىذلا وهو «يازلا مضب ريبزلا همساو- يريبزلا دمحأ نب ©”هللادبع [وبأ]لاقو

 :ةرصبلا لهأ لاقو ءنيرشعلا يف ثيدحلا بتك بحتسي : -ةفوكلا لهأ هيلع

 .“وأ” لصألا يفو .ط نم(١)
 .ةيفلألا حرشو ط نم هانتبثأ امو .“مهتياور” لصألا يف(۲)

 ٠١/۲-۱۸. ةيفلألا حرش(۳)

 .ةليصحتل" اذ يف(
 .افنآ رم امك “هللادبع وب” باوصلاو “وبأ” طوقسب “هّللادبع” :نيتخسنلا يف (5)



۳۱۷ 

 باب نم قسافلا اذكو «همالسإ دعب هادأ اذإ ًاضيأ رفاكلا لمحت حصيو

 ال هنأ مدقت دقف ءادألا امأو .هتلادع توبث و هتبوت دعب هادأ اذإ ىلوألا

 وهو «كلذل لهأتلاو جايتحالاب ديقي لب «نيعم نمزب هل صاصتحا

 ءنيسمخلا غلب اذإ :دالخ نبا لاقو «صاخشألا فالتحاب فلتخم

 كلامك اهلبق ثدح نمب بقعتو «نيعبرألا دنع هيلع ركني الو

 اذإ ًاضيأ رفاكلا لمحت حصيو) نيثالثلا يف :ماشلا لهأ لاقو «ةرشعلا يف

 00 ىفتملا] معطم نب ريبج ثيدح هلاثم .هتداهش لبقي امك (همالسإ دعب هادأ

 ءادف يف ءاج ناك و ,«"”روطلاب برغملا يف أرقي كيك يبنلا عمس هنأ هتحص ىلع

 ناميإلا رقو ام لوأ كلذو :“يراحبلا ةياور ىفو «"”ملسي نأ لبق ردب ىراسأ

 توبث و هتبوت دعب هادأ اذإ ىلوألا باب نم قسافلا اذكو) .ىبلق ىف
 ردقي لب نيعم نمزب هل صاصتعا ال هنأ مدقت دقف ءادألا امأو .هتلادع

 سلج هدنعام ىلإ جيتحا اذإ يأ حيحصلا وهو (كلذل لهأتلاو جايتحالاب

 ىف هلثم مث ناك نإ ابابحتساو «هیلع نيعت نإ ابوجو هرشنو هتيداتو هعامسإل

 :(دالخ نبا لاقو .صاخشألا فالتخاب فلتخم وهو) ناك نس يأ

 ءدشألا عمتجمو ةلوهكلا ءاهتنا اهنأل(نيسمخلا غلب اذإ) ءادألل ىدصتي

 اهدنعو «لامكلا ىهتنمو ءاوتسالا دح اهنأل (نيعبرألا دنع ركني الو)

 .“نقتملا” لصألا ىف(١)
 باب :ةولصلا يف )٠١٠١( ملسمو «برغملا يف رهجلا باب :ناذألا يف (775) يراخبلا هجرخأ(؟)

 .هيبأ نع معطم نب ريبج نب دمحم ثيدح نم حبصلا يف ة ءارقلا

 .نيكرشملا ءادف باب :داهجلا يف ۳١( ه )١ يراخبلا هحرحأ(۳)

 ١17. باب :يزاغملا يف (5 ١ 77) اهجرخأ(4)



۳1۸ 

 (ثيدحلا ةباتك ةفصو باتكلا ىف طبضلا ةفص) ةفرعم مهملا نم (و)
 س کا ا ل

 ف هس اي (1) ها 02
 [نمب] بمعتو) ٠ هيار دوجي و هلقع رفوتيو «هتوقو ناسنإلا مزع ىهتني

 فين نبا سانلل -هّللا همحر- سلج هنأ مدقت دقف (كلامك اهلبق ثدح

 سلج اذك و ءءايحأ هخويشو نورفوتم سانلاو «ةرشع عبس وأ ةنس نيرشعو

 .م دقأ و امهنم نسأ وه نمو امهخويش ضعب امهنع لمح ثيحب

 ةباحصلا فلتحا (ثيدحلا ةباتك ةفص ةفرعم مهملا نمو)

 “هحميلف نآرقلاريغ ًائيش ىنع بتك نمو ءنآرقلا الإ ًائيش ىنع اوبتكتال”

 هنباو ىلعو رمع مهنم «ةباحصلا نم ةعامج هلعف وأ هزوجو . لسم هج رخخأ

 رمع نباو سابع نباو رباجو سنأ و صاعلا نب ورمع نب هّللادبع و نسحلا

 بتكأ تنك :لاق ٣“ ورمع] نب هللا دبع ثيدح نم دٌوادوبأ یورو هاش (

 .افنأ رم دقو 707757 ص لصافلا ثدحملا(١)

 .“نع” لصألا يف(۲)
 .ىردخلاديعس يبأ ثيدح نم ثيدحلا ةباتك مكحو ثيدحلا يف تبثتلا باب :دهزلا يف )٠١©7( هحرحأ(۳)

 .نالف يبأل اوبتكا :ظفلب ملعلا يف )١١17( هجرحأو

 .هانتبثأ ام باوصلاو “ر مع” :نيتحخسنلا ىف (5)



۳۱۹ 

 بتكيو «هطقنيو هنم لكشملا لككشيف ءارسفم انيبم هبتكي نأ وهو

 ديعس ىبأ ثيدح نإ :ليقف ءهنع باوجلا يف فلتحا دقو .؟ا”بتكا :هل

 هطالتخا فوخل رمألا لوأ يف يهنلا ناكو «ةباتكلاو نذإلا ثيداحأب خوسنم

 نم قح يف يهنلا نأب امهنيب مهضعب عمجو «هيف نذأ كلذ نمأ املف «نآرقلاب

 قثوي ال نم قح يف نذإلاو ءبتك اذإ هطخ ىلع هلاكتا فيو ءهظفحب قئو

 عم ثيدحلا ةباتك ىلع يهنلا مهضعب لمحو ءروكذملا هاش يبأك هظفحب

 هوبتك امبرف «ةيآلا ليوأت نوعمسي اوناك مهنأل ءةدحاو ةفيحص يف نآرقلا

 يأ (ًارسفم انيبم هبتكي نأ وهو) هابتشالا فوخل كلذ نع اوهُنف ءهعم

 ءديلا ةفح قشملاو .هقيلعت و هقشم نود هتنابإو طخلا قيقحت بحتسي

 امك- وه قيلعتلاو ."'”[نانسألا] ةماقإ م دعو فورحلا ريغت عم اهلاسرإو

 ةماقإ] يغبني ام نانسأ باهذإو ءاهقرفت يغبني يتلا فورحلا طلح -ليق

 مدع نم امهنم لك نع أشني دق امل «هضايب راهظإ يغبني ام سمطو «"”[هنانسأ

 بلاطل بحتسي (هطقني وأ هنم لكشملا لكَشُيو) ًابلاغ هت ءارق نم نكمتلا

 «بارعإلا دييقت لكشلاو ءهعمس امك هيدؤيل لكشلاو طقنلاب هباتك طبض ملعلا

 رصتقي له اوفلتخا مث .؟”بارعإب هتديق اذإ باتكلا تلكش :يرهوجلا لاق

 يلع لاقف ؟هريغو وه طبضي وأءدانسإلاو نتملا ظافلأ نم لكشملا طبض ىلع

 نوهركي ملعلا لهأ نإ :هموقرو طخلا تامس باتك يف يدادغبلا ميهاربإ نبا

 .ورمع نب هّللادبع ثيدح نم ملعلا ةباتك باب :ملعلا يف (77145) دؤادوبأ هجرتأ(١)

 .“ناسنإلا” لصألا يف( ؟)

 .ط نم ةدايز(؟)

 1 يرهوحلل حاحصلا(٤)



 5. 5*ءمهد ةعفف مم نم هممم همم م دمهم اة وو م هو وو مم هواه ها سنارام ب جو موو هي سو نع نو جه هوم ع هاي سا هم هو ع سه ره هج نس م وم ع هه واهو عاش و كه SS 4 ع و ع وو

 طقنلا : ضايع ىضاقلا لاقو .سبتلملا ىف الإ -بارعإلاو طقنلا يأ- ماجعإلا

 امأ :انباحصأ لاق :دالح نبا لاقو . 1 7هتشي و لكشي اميف نيعتم لكشلاو

 ام لكشي امنإ :اولاقو .هب الإ ةفلتخملا ءايشألا طبضت ال هنأل «هنم دب الف طقنلا

 يدتبملل اميسال باوصلا وه اذهو :ضايع ىضاقلا لاق «عيمجلا لكشي نأ

 هجو باوص الو ءلكشيال امم لكشي ام زيميال هنإف «ملعلا يف رحبتملا ريغو

 ءامسأ طبضلاب ءايشألا ىلوأ :قحسإوبأ لاق ."”هئاطخ نم ةملكلل بارعإلا

 ةروص امأو .هيلع لدي عیش هذعب الو هلبق الو ,سايقلا هلحدي ال هنال سانلا

 يف طبضلا لهأو خئاشملا مسر ىرح :ضايع يضاقلا لاقف لكشملا طبض

 باتكلا ىف تححصو تطبض اذإ ةهبتشملا تاملكلاو ةلكشملا فورحلا

 . ”فرحلا ةلابق باتكلا ةيشاح يف ًادرفم لكشملا ””فرحلا كلذ مسري نأ

 نم هتحتو هقوف ام طبضب سابتلالا لاكشإ عفري دارفنالا نأب كلذ لّلَعو

 , 90ه وحن حالصلا نباركذو ."”رطسألا قيضو باتكلا ةفد عم اميسال ءروطسلا

 .باتكلا شماه يف بتكت يتلا ةلكشملا ةملكلا فورح عيطقتل "”اضرعتي ملو

 «لكشملا حاضيإ يف اوغلابي نأ نينقتملا ةداع نمو :ديعلا قيقد نبا لاقو

 ١49. ص عاملإلا(١)
 ١6١. ص عاملإلا(؟)
 .“فرطلا” :ط يف( ۳)

 )٤(الإلماع ص ١612١55.

 .ردصملا سفن( )٥

 . ٠١۳ ص ثيدحلا مولع رظنا(1)

 .حالصلا نباو ضايع ىضاقلا يآ( ۷)



۳۲١ 

 .ىرسيلا يفف الإو ءةيقب رطسلا ىف يف ماد ام ىنميلا ةيشاحلا يف طقاسلا

 وهو يارا لاق .ًافرح اهوطبضيو ةيشاحلا يف ةملكلا فورح اوقرفيف

 «فورحلا ضعب ؛ يف ًادرفم هتباتكب فورحلا لكش رهظي هنأ هتدئافو .نسح

 فرحلاو ةملكلا تبتك اذإ ام فالخب «تحت نم ةانثملا ءايلاو نونلاك

 دقف ةلمهملا فورحلا طبض امأو .“اهطسو وأ اهلوأ يف “[روكذملا]

 ءاطلاو "[داصلا] و نيسلاو ءارلاو لادلا تحت لعجي :ليقف «هيف فلتحا

 نم ءاحلا ءانثتسا نم دبالو ءتامجعملا قوف يتلا طقنلا تالمهملا نيعلاو

 لاله ةروص تالمهملا فرحألا قوف لعجي :ليقو .ميجلاب اهسابتل ال كلذ

 ءاهلثم ريغص فرح اهتحت لعجي :ليقو «هافق ىلع ةعجضم ةرفظلا ةمالّقك

 قوف ةميدقلا بتكلا نم ريثك يف دحويو .سلدنألاو قرشملا لهأ لمع هيلعو

 مهضعب أرق ثيح «سابتلا هنع أشن اميرو «ةحتفك ريغص طخ “ةلمهم فرحألا
 ةيشاحلا يف طقاسلا بتكيو) ةزمهلا لثم اهتحت اهضعب يفو «حتفلاب ناوضر

 ةباتكلاو ثيدحلا لهأ (ىرسيلا يفف الإو «ةيقب رطسلا يف ماد ام ىنميلا

 “للاب ر وطسلا نيب وأ ةيشاحلاب قحلأف باتكلا لصأ نم طقس ام ن ومسي

 :يرهوجلا لاق .ةدايزلاو قاحلإلا نم ًاذخأ ًاعم ةلمهملا ءاحلاو ماللا حتفب

 .دئازلا ئيشلا :مكحملا بحاص لاقو .2”لوألاب قحلي عيش كيرحتلاب قحللا

 .ط نم تبثملاو “ةروكذ ملا” لصألا ىف(١)

 11/۲ يقارعلل ةيفلألا حرش(؟)

 .“لاصلا” لصألا يف عقو(۳)

 .تعطقو تملق يتلا ةرفظلا ةروصك يأ(4)

 .“فرحألا” ةفص اهنأل “ةلمهملا” باوصلاو .نيتخسنلا يف اذك(0)

 ١15. 49/4 حاحصلا(5)



 ومنو دمروا سوو و هس وه سه سوو ش ساو و دوو جه و سه هرسشرس هوو يو هدوم ظاساو ش كل ناش تن 5 يدش رز ساه 5 ه5 EIA DESDE ERG RA HOGR Ya نان جاو

 رطسلا يف هطوقس عضوم نم طخي نأ باتكلا نم طقس ام ةباتك ةيفيكو

 ةيشاح ةهج ىلإ ةريسي ةفطع نيرطسلا نيب ًافوطعم «قوف ىلإ ًادعاص اطخ
 المل ىلوأ لوألاو ءقحلل لوأ ىلإ طوقسلا لحم نم ةفطعلا دمي :ليقو .قحللا
 ىنميلا ةيشاحلا يف طقاسلا بتكي مث «تاقاحللا ةرثك دنع اميس باتكلا دوسي

 ءرخآ طقس رطسلا ةيقب يف أرطي نأ لامتحال ءرطسلا طسو نم طقس نإ

 هبتشا اضيأ راسيلا ىلإ ىلوألا جارخإك ناك ولف ءراسيلا ةهج ىلإ هل جرخخيف
 لباقي نيميلا ىلإ يناثلل جرح نإ و ءرحألا طقاسلا عضومب طقاسلا اذه عضوم

 ام ىلإ برض كلذ نأ نظيف «نيطقسلا برقل ايقتلا امبرو «نيجيرختلا افرط
 ضايع يضاقلا لاق .ىرسيلا ىف بتكي رطسلا مامت دعب طقس نإو .امهنيب

 ةعرس و قحللا نم جيرختلا برقل "كلذ الإ هل هجو ال :"”حالصلا نبا هعبتو

 ىلإ هجيرخت ىلإ هجو الف ")هدعب ثدحي صقن نمأ هنألو ءهب رظنلا قاحل

 ةحفصلا نم طقاسلا ناك اذإ اميف راسيلا ةهجل جيرختلا يأ اذهو .“نيميلا

 شماهلا نيب ةيوستلا يف نيمدقتملا ةقيرطك راسيلا شماه عستا ثيح «ىنميلا

 نم دحاو ريغ طح يف كلذ تيأر دقو :يقارعلا لاق .نيميلا ةهجل هجرح الإو

 ةهج يأ نم ةقرولا ىلعأ ىلإ ًادعاص طقاسلا بتكي نأ ىلوألا مث .ملعلا لهأ

 ثودح لامتحال اهلفسأ ىلإ هب الزان ال ءلامشلاو نيميلا طقاسلا جيرخت ناك

 .۱۷۱-۱۷۳ ص ثيدحلا مولع :رظنا(١)

 .هنم ةعوبطملا ةحخسنلا نم “الإ” ظفل طقسو .“لامشلا ةهج ىلإ الإ هجيرخت ىلإ هحو ال” :عاملإلا ىف(؟)
 قلعملا لاق امك- هنم ةخسن يفو “هدعب صقن نم اننمألو” :عاملإلا نم ةعوبطملا ةحخسنلا يف()
 .فنصملا هلقن امك .“هدعب ثدحي صقن نمأ هنألو” :-هيلع

 .فيرحت وهو “نيميلل هجيرخت الإ” هيف عقوو ١54. ص عاملإلا(4)



Yr 

 ءهريغ ٍةَقث عم وأ «عمسملا خيشلا عم هتلباقم وهو (هضرع) ةفص (و)

 امم لغاشتي ال نأب (هعامس) ةفص (و) ًاقيشف ًائيش هسفن عم وأ

 طقسلل دجي مل لفسأ ىلإ لوألا بتك ولف .لفسأ ىلإ بتكيف ءرحأ طقس

 .طقف “حص” قحللا ءاهتنا يف بتكي و ءايلاحخ ةيشاحلا يف هلباقي ًاعضوم يناثلا

 عفتني ال هنأل قيقدلا طخلا هركيو .ليوطت هيفو "عحجر” حص عم بتكي :ليقو

 يذلا قلا وأ تقولا قيضك رذع مت ناك نإف ءرذع ريغب ناك اذإ اذهو .هب

 ةفيفخ نوكيف هعم هبتك لمح ديري ملعلا بلط يف ًالاحر ناك وأ ءهيف بتكي

 .كلذ هركي الف لمحلا

 «يءادألاو لمحتلاب قلعتي ام

 عم وأ «عمسملا خيشلا عم هتلباقم وهو «[هضرع] ةفصو)

 باتكب هباتك ةلباقم بلاطلا ىلع (ًائيشف ًائيش هسفن عم وأ «هريغ ةقث

 لصأ هب لباقملا هخيش لصأب وأ ةزاحإ وأ اعامس هنع هيوري يذلا خيشلا

 عرفب وأءاهب اقوثوم ةربتعم ةلباقم عامسلا لصأب لباقم عرفب وأ «هخيش

 نوكي نأ بولطملا ضرغلا اذإ ءامهنيب ددعلا رثك ولو عرف ىلع كلذك لبوق

 :ضايع يضاقلا "”لاقو .هخيش باتكو هيورم لصأل ًاقباطم بلاطلا باتك

 لباقي نأ ضرعلا لضفأو ."”اهنم دبال ةنيعتم خيشلا لصأب ةخسنلا ةلباقم

 نم هيف امل «هيلع وأ خيشلا نم عمسي نيح هباتكب هخیش عم هسفنب هباتك

 نإف ءكلذل لهأ امهنم الك نأ ينعي «نيبناجلا نم ناقتإلاو طايتحالا هوجو

 .“ضرع” لصألا يف(١)
 .لصألا يف “لاقو” ررکت(۲)

 . ٠١۸ ص عاملإلا(7)



TYE 

 ظفاحلا لاقو .اهنم هتاف ام ردقب ةبترم نم صقن فاصوألا هذه عمتجي مل

 هنوكل ءًافرح ًافرح ينعي هسفن عم ناك ام ضرعلا ريح :يدوراجلا لضفلاوبأ
 (١ ظ 1 0 ٠

 وهو ' [اطساو] هخيش باتك نيب و هنيب لعجي ملو «هريغ دلقي مل ذئنيح

 قحلاو :يواخسلا لاق .لوألا فالخب نيتخسنلا ىف رظنلاب بشعتي ركفلاو

 ديزمل “هتداع نم برف «فلتخي كلذ نإ -ديعلا قيقد نبا لاق امك-

لوأ هسفن عم هتلباقم اذهف ' «[امهيف] هرظن دنع وهسلا مدع هظفحو هتظقي
 «ى

«[امهيف ه رظن دنع وهسلا] هظفح ةلق و هتكرح دومجل هتداع وأ
 اذهف ' 

 نم هب لخي امب لغاشتي ال نأب هعامس ةفصو) ىلوأ هريغ عم هتلباقم

 نوكي ىتح ءأرقي امل همهف هعم عنتمي ثيحب (ساعن وأ ثيدح وأ خسن

 هعم عنتمي ال ناك اذإ ثيحب حصيو .لفع توص هنأك هعمس ىلإ لصاولا

صلا ليعمسإ سلجم هتثادح يف رضح هنأ ينطقرادلا ةصقك مهفلا
 سلجف «راف

 حصيال :نيرضاحلا صعب هل لاقف ^. ...ليعمسإو «هعم ناک أ ءزج خسني

 .ط نم ةدايز(١)

 . ١7١ ص ثيدحلا مولع(؟)

 . 4 5 ص حارتقالا :رظنا(۳)

تف يف اذك و “...... هتظقي ديزمل ينعي هتداع نم” :ط ىف(4)
 .ثيغملا ح

 .“امهنم” لصألا يفو .ط نم(ه)
 .ط نم ةدايز(59)

 .۱۸۹۰۱۸۸/۲ ثيغملا حتف(۷)

يدحلا مولعو دادغب خيرات يف دوجوم وه امك ءانه نم “يلمي” طقس هلعل(۸)
 .ث
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 ءهلصأ ىلع لبوق عرف نم وأءهيف عمس يذلا هلصأ نم كلذ نوكي نأو

 .فلاح نإ فلاح امل ةزاجاإلاب هربجيلف رذعت نإف

 :لاق مث .كمهف فالح ءالمإلل يمهف :لاقف .خسنت تنأ و كعامس

 :ينطقرادلا لاقف .ال :لاقف ؟نآلا ىلإ ثيدح نم خيشلا ىلمأ مك ظفحت

 ثيدحلا :('”لاق مث] .لاق امك تدجوف تّدعف .اثيدح رشع ةينامث ىلمأ

 ثيداحألا ديناسأ ركذي لزي ملو ءاذك هنتمو «نالف نع نالف نع اهنم لوألا

 [٠ هنم] سانلا بجعف ءاهرخأ ىلإ ىتأ ىتح ءالمإلا يف اهبيترت ىلع اهنوتمو
 ليصفتلا اذهو .نطفلا نم ًاحداق نوكي الف ًابلاغ لخمريغ فيفح ساعنكو

 يبرحلا مهاربإو ينيئارفسإلا قحسإوبأ ذاتسألا بهذو ؟”.حالصلا نبا هركذ

 نوراه نب ىسوم بهذو .' ”اقلطم ةحصلا عنم ىلإ ةمئألا نم دحاو ريغ و

 امب لغاشتيال نأب يأ (كلذك هعامسإ ةفصو) ًاقلطم ةحصلا ىلإ لاّتحلا

 ول ىتح ءروكذملا فالتخالا ىلع ساعن وأ ثيدح وأ خسن نم هب لخي

 فنصملاو يزملا ناك اذهل «فيفخلا ساعنلاك عامسإلا حصي هب لخي مل

 خسنلا يف لوقلا اذكو .لز اذإ يراقلا ىلع دريو ءاهعامسإ نيح ناسعني

 يذلا هلصأ نم) نوكي نأ ًاضيأ عامسإلا ةفصو يأ (نوكي نأو) امهنم
 ثدحي نأ هل سيلومهقث ةلباقمب (هلصأ ىلع لبوق عرف نم وأ هيف عمس

 «هخيش ةخسن نم تبتك ةخسن نم وأ «هيف عمسي مل يذلا هخيش لصأ نم

 ا طم ا)
 .ط نم(۲)

 .۳۷۰۳۹/۱۲ دادغب خيرات يف بيطخلا هاور(۳)

 )٤ ص ثيدحلا مولع یف( ١7١١6١75.

 ص ثيدحلا مولع(©) ۱۲۹۰۱۲۸ .



 ف

 مث «هبعوتسيف هدلب لهأ ثيدحب ئدتبي ثيح (هيف ةلحرلا) ةفص (و)

 ريثكتب هؤانتعا نوكيو ءهدنع سيل ام ةلحرلا يف لصحيف «لحري
 .خويشلا ريثكتب هئانتعا نم رثكأ عومسملا

 ةخسن يف تسيل دئاوز اهيف نوكي دق هنأل ءاهتحص ىلإ هسفن نكسيل

 «هتايورم رئاس وأ ءباتكلا كلذب خيشلا نم ةزاحإ هل نوكي نأ الإ هعامس

 ةزاجإلاب تادايزلا كلت ةياور نم رثكأ هيف سيل ذإ «هل ةياورلا زوجي ذعنيحف

 رذعت نإف) هلوق ىنعم اذهو .ةزاجإلا نايب ريغ نم انثدح وأ انربحأ ظفلب

 يذلا لصألا نم رذعت نإ يأ (فلاح نإ فلاح امل ةزاحإلاب هربجيلف

 عايض وأ ةراعإب باتكلا هنع باغ نأب هيلع لبوق يذلا هعرف نم وأ هيف عمس

 زاوجل اللا نبا هركذ امك ةزاجإلا نم دب الف كلذ وحن وأ «ةقرس وأ

 .هيف رييغتلاو ةفلاخملا

 مث هيعوتسيف هدلب لهأ ثيدحب ئدتبي ثيح «ةلحرلا ةفصو)

 يهو (هدنع سيل ام ةلحرلا يف لصحيف) بابحتسالا ليبس ىلع (لحري

 رباج لحر دقف ءاهريغ و ديناسألا نم هدنع سيل ام ليصحت لحأل لحرلا دش

 دشب اهب صاصتخا الو «””دحاو ")[ثيدح] يف رهش ةريسم هللا دبع نب
 هذهل الصوم ناك ةنيفسلا يف وأ ًايشام هجوت ولف ءاهيف بلاغلا وه يذلا لحرلا

 (خويشلا ريثكتب هئانتعا نم رثكأ عومسملا ريثكتب هؤانتعا نوكيو) ةنسلا

 ٠١١. ص ثيدحلا مولعرظنا(١)

 .ط نم هانتبثأ امو “رهش” لصألا يف عقو(۲)
 دمحأ مامإلا ال وصوم هحجرحأو .ملعلا بلط يف جورخلا باب :ملعلا باتك يف اقيلعت يراخبلا هرک ذ(۳)

 . )۱٦1۱۳۸( ٤٩۹٥/۳ هدنسم ىف



۳۲۷ 

 لك دنسم عمجي نأب ديناسملا ىلع امإ كلذو«(هفينصت) ةفص (و)

 ىلع هبتر ءاش نإو«مهقباوس ىلع هبتر ءاش نإف «ةدح ىلع يباحص

 ةيهقفلا (باوبألا) ىلع هفينصت (وأ)ءالوانت لهسأ وهو «مجعملا فورح

 ءةقرو عيض” ليق امب اجتحم عومسملا نود خويشلا ريصقت ىلع رصتقا نمو

 .لصألا عيض دقف “اخيش نعيضت الو

 دنسم عمجي نب ديناسملا ىلع امإ كلذو «هفينصت ةفصو)

 ةحصل رظن ريغ نم هثيدح نم هدنعام عمجي يأ (ةدح ىلع يباحص لك

 مامإلا دنسمك «كلذ يف هثيدح عاونأ فلتخا نإو ًادحاوف ًادحاو اهريغو

 .ءايضلاك ةجحلل حلاصلا ىلع رصتقي نم مهنمو .رثكألا مهو «هريغو دمحأ

 اهل دوهشملا ةرشعلاب أدبيف «مالسإلا ىف (مهقباوس ىلع هبتر ءاش نإف)

 رغاصأب متخي مث حتفلا موي ملسأ نم مث ةيبيدحلا لهأب مث ردب لهأب مث ةنجلاب
 يأ (هبتر ءاش نإو) ءاسنلاب مث ديزي نب بئاسلاو ليفطلا يبأك ءانس ةباحصلا
 نأك «مهنع هّللا ىضر ةباحصلا ءامسأ يف (مجعملا فورح ىلع) دنسملا

 مجعملا كلذك هيف فنص ام عمجأ و .اهبيترت ىلع اهدعب ام مث ةزمهلاب ئدتبي

 نسحأ وهو) :حالصلا نبا لاق .لوبقملاب هيف ديقتم ريغ يناربطلل ريبكلا

 هفينصت يأ (ةيهقفلا باوبألا ىلع هفينصت وأ) .””نسحأ لوألاو (ًالوانت

 باتك بحاص «ه5 ٤۳ ىفوتملا يلبنحلا يسدقملا دحاولا دبع نب دمحم نيدلا ءايض ظفاحلا وه(١)

 .ةحيحصلا ثيداحألا الإ رك ذي ال نأ هيف مزتلا ءثيدحلا ىف “ةراتخملا”

 ١7٠١. ص ثيدحلا مولع(۲)



۳۲۸ 

 اتابثإ همكح ىلع لدي امم هيف دروام باب لک يف عمجي نب ءاهريغ وأ

 عيمجلا عمج نإف «نسح وأ حص ام ىلع رصتقي نأ ىلوألاو .ايفنو

 «هقرط و نتملا ركذيف (للعلا ىلع) هفينصت (وأ) «فيعضلا ةلع نيبيلف
 اهلوانت لهسيل باوبألا ىلع اهبتري نأ نسحألاو «هتلقن فالتحا نايبو

 ننسلا بتكو نحيحصلاك اهريغ و هقفلا ماكحأ ىلع ةلمتشملا باوبألا ىلع

 لامعألا امنإ” ثيدح لعجيف «مجعملا فورحلاك (اهريغ وأ)

 «يدع نبال لماكلا ثيداحأ يف "' ”رهاط نبا لمعك «ةزمهلا يف “تاينلاب

 ىلع ارصتقم محعملا فورحب '*ديقم ريغ هنكل تاملكلا ىلع بيترتلاكو

 لك يف عمجي نأب) يناعنصلل قراشملاو ”باهشلاك طقف ةوبنلا ظافلأ

 (ايفنو اتابثإ همكح ىلع لدي امم) ثيداحألا نم (هيف دروام باب
 هذه لهأو < مايصلاب قلعتي امع الثم داهجلا يف لخدي ام زيمتي ثيحب

 ديقتي مل نم مهنم و .امهريغ و نيخيشلاك حيحصلاب ديقتي نم مهنم ةقيرطلا

 ءنسح وأ حص ام ىلع رصتقي نأ ىلوألاو) ةنسلا بتكلا يقابك كلذب
 يف يأ (هفينصت وأ) هببس يأ (فيعضلا ةلع نيبيلف عيمجلا عمج نإف
 و نتملا رك ذيف ءللعلا ىلع) يوونلا كلذب حرص «نيتقباسلا نيتقيرطلا

 وأ «ًالصتم نوكي ام لاسرإ حضتي ثيحب هيف (هتلقن فالتحا نایب و «هقرط

 .“ةمجعملا فورحلاك” ط يفو .لصألا ىف اذك(١)

 .باتكلا لوأ يف هجيرخت رم دق(؟)
 .“رهاط يبأ نبا” ط ىف(؟)

 .“ديقتم" ط ىف(4)
 ىف رابخألا باهش” لماكلا همساو ءاضيأ “يعاضقلا دنسم” هل لاقيو “باهشلا دنسم” باتك وه(5)

 .ه4 5 4 ىفوتملا يعفاشلا يعاضقلا ةمالس نب دمحم هللا دبع يبأ يضاقلل' ؛بادآلاو لاثمألاو مكحلا

 .مايقلا :ط يف(1)



۳۲۹ 

 «هتيقب ىلع لادلا ثيدحلا فرط رك ذيف «فارطألا ىلع هعمجي وأ

 نم (و) .ةصوصخم بتكب ًاديقتم امإ و ابعوتسم امإ هديناسأ عمجيو

 ىلعي يبأ خويش ضعب هيف فنص دقو «ثيدحلا ببس ةفرعم) مهملا

 يقت خيشلا ركذ دقو «يربكعلا صفحوبأ وهو «يلبنحلا (ءارفلا
 ءكلذ عمج يف عرش هرصع لهآ ضعب نأ ديعلا قيقد نب نيدلا

 ءهدنسم يف ةبيش نب بوعقعي لعف امك كلذ ريغ وأ «ًاعوفرم نوكي ام فقو

 يبأ نبا لعف امكو <" [يتطقرادلل] هوحنو «لمكي مل هنكل هباب يف ةياغ وهو

 عاونأ لجأ للعلا ةفرعم نإف «هتبترم ىلعأ يهو «ةبوبملا هللع يف “متاح

 نم يلإ بحأ يدنع وه ثيدح ةلع فرعأ نأل :ىدهم نبا لاق ىتح ثيدحلا

 باوبألا ىلع اهبتري نأ نسحألاو) "”يدنع سيل ًاثيدح نيرشع بتكأ نأ

 فرط ركذيف «فارطألا ىلع) هعمجي نأ يأ (هعمجي وأ اهلوانت لهسيل
 ءديناسألا كلتل (ابعوتسم امإ هديناسأ عمجيو «هتيقب ىلع لادلا ثيدحلا

 اديقتم امإ و) ةصوصخم بتك يف ةروكذملا هديناسأ جيرختب ديقتي ملو

 .(ةصوصخم بتكب

 ثيدحلا دورو ببس#

 دقو) هدورو ببس يأ (ثيدحلا ببس ةفرعم مهملا نمو)

 صفحوبأ وهو «ىلبنحلا ءارقلا ىلعي يبأ خويش ضعب هيف فنص

 .احضاو ط يف وه سيلو “رادلل” لصألا يف عقو(١)

 .خسانلا ملق نم ةدايز بوقعي ظفلو “متاح يبأ نب بوقعي” لصألا يف عقو(۲)



r. 

 هذه بلاغ يف اوفنصو) روكذملا يربكعلا فينصت ىأر ام هنأكو

 ةروكذملا عاونألا هذه يأ (يهو) ءابلاغ هيلإ انرشأ ام ىلع (عاونألا

 ايش تلا نع ةينغتسم فيرعتلا ةرهاظ ضحم لقن) ةمتاخلا هذه يف «

 ىلع فوقولا لصحيل (اهتاطوسبم اهل عحاريلف ءرسعتم اهرصحو

 «تلكوت هيلع (وه الإ هلإ ال) قحلل يداهلاو (قفوملا هّللاو) اهقئاقح
 ؛نيملاعلا بر هّلل دمحلاو «ليكولا معنو هللا انبسحو «بينأ هيلإ و
 هجاوزأو هبحصو هلآو دمحم ةمحرلا يبن هقلخ ريخ ىلع هللا ىلصو

 .نيدلا موي ىلإ هترتعو

 ضعب نأ ديعلا قيقد نب نيدلا يقت خيشلا ركذ دقو «يربكعلا

 فينصت ىأر ام هنأكو ءكلذ "[عمح] يف عرش هرصع لهأ

 ىلع عاونألا هذه بلاغ يف اوفنصو “”.[" "روك ذملا] يربكعلا

 هذه يف ةروكذملا عاونألا هذه يأ ىهو .ابلاغ هيلإ انرشأ ام

 (ليثمتلا نع ةينغتسم فيرعتلا ةرهاظ ضحم لقن ةمتاخلا

 اهل عجاريلف رسعتم اهرصحو) ليثمتلا ىلع اهقفوت مدع و اهروهظل

 يف ام ان ركذ دقو (اهقئاقح ىلع فوقولا لصحيل ءاهتاطوسبم

 ءتلكوت هيلع ءوه الإ هلإ ال «يداهلاو قفوملا هّللاو) .اهتاطوسبم

 )١(فى ماكحألا ماكحإ ١/11.
 .“عيمح” لصألا ىف(؟)
 .“ةروكذملا” لصألا ىف(۳)

 .عوبطم وهو “ثيدحلا دورو بابسأ” باتك هيف ىطويسلا ماماللو(4)
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 (نيملاعلا بر هّلل دمحلاو «ليكولا معنو هّللا انبسح و «بينأ هيلإ

 ءاذهل انادهو انفقو يذلا هلل دمحلاو .©”نيقلاخلا نسحأ ىلع ركشلاو

 . "هللا انادهو انقفوي نأ الول يدتهنو قف ونل انك امو

 ةبخن ىلع حرشلا حرشب ةامسملا ةفيرشلا ةخسنلا تمت” :هدعب اهيف بوتكمو ءط ةحخسن تمت انهه(١)

 فيعضلا طخب هرفغو هّللا همحر نيدلا هيجو انالوم تافنصم نم رثألاو ثيدحلا لوصأ ملع يف ركفلا

 .“نينمؤملا عيمجلو امهيدلاولو امهل هللا رفغ دمحم مالغ نب ىسيع دمحم فيحنلا

 يف ركفلا ةبخنب ةامسملا ةفيرشلا ةخسنلا هذه ريرحت مت دقف .تمت” : كلذ دعب لصألا ىف بوتكم(؟)

 رجح نبا خيشلا نيدلا باهش ءهرصع يف ايندلا ثدحم ةمالعلا مامإلا خيشلل رثألا لهأ حلطصم

 حرش عمو «هل اهحرش عم «هناسحإو هنمب هنانج ةحوبحب هنكسأو ءهنارفغب ئلاعت هللا هدمغت ينالقسعلا

 .نيدلا هيجو انتذتاسأ ذاتسأو انتودقو انالومل اهحرش

 هركذ نع لفغ املكو «نوركاذلا هركذ املك «نيعمجأ هللا قلح ريخ دمحم نيلسرملا ديس ىلع لص مهل

 هتيب لهأو هجاوزأو هباحصأو هلآ ىلعو ءكل مولعم لك ددعب لهأ اهل وهو «لهأ اهل تنأ ةولص نولفاغلا
 .“نيعمحأ كتعاط لهأ ىلعو ةكئالملا ىلعو نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلع هللا ىلص كلذكو «هترتعو



T۲ 

 رداصملا تبث

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد :ط «يدمآلا

 .توريب «ةديدجلا قافآلاراد:ط

 قيقد نب نيدلا يقت خيشلل «ماكحألا ةدمع حرش ماكحألا ماكحإ

 .ت وريب «ةيملعلا بتکلاراد :ط «ديعلا

 نب ناميلس ديلولا ىبأ مامإلل ءلوصألا ماكحأ يف لوصفلا ماكحإ

 .توريب ءةلاسرلا ةمسسؤم :ط «ىجابلا فلح

 ىناجزوجلا بوقعي نب ميهاربإ قاحسإ ىبأ مامإلل «لاجرلا لاوحأ

 .ىئارماسلا ىحبص ديسلا قيقحتب

 ءادفلا يبأ ظفاحلل «(ثيثحلا ثعابلا عم) ثيدحلا مولع راصتخا

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد :ط «ريثك نب نيدلا دامع

 ظ .رصم «ةلاجفلا ءرصم ةضهن ةبتكم :ط «يرمنلا ربلادبع

 .توريب ءركفلاراد :ط ءيرزجلا ريثألا نبا مامإلل ءةباغلا دسأ

 دمحأ نيدلا باهش لضفلا يبأ ظفاحلل «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا
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 .توريب ءرکفلاراد :ط «ينالقسعلا رجح نب يلع نبا

 دمحم ركب ىبأ مامإلل ءراثآلا نم خوسنملاو خسانلا نايب يف رابتعالا

 .دنهلا «دابآرديح «ةينامثعلا فراعملا ةرئاد :ط «ىمزاحلا ىسوم نبا

 ىسوم نب ضايع لضفلا ىبأ ىضاقلل ءملسم دئاوفب ملعملا لامكإ

 .ةروصنملا ءءافولاراد :ط «ىبصحيلا

 «ضايع يضاقلل «عامسلا دييقتو ةياورلا لوصأ ةفرعم ىلإ عاملإلا

 .ةرهاقلا «ثارتلاراد:ط

 .توريب ءرکفلاراد :لم «يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللادبع يبأ مامالل «مألا

 .ثارتلل نوماملاراد :ط «مالس نب مساقلا ديبع ىبأ مامإلل «لاثمألا

 بتكم :ط «ربلادبع نبال ءءاهقفلا ةثالثلا ةمئألا لئاضف ىف ءاقتنالا

 ةرئاد :ط «ىناعمسلا يميتلا ميركلادبع دعس ىبأ مامإلل ءباسنألا

 .دنهلا «دابارديح «ةينامثعلا فراعملا

 اشاب ليعامسإل ءنونظلا فشك ىلع ليذلا يف ن ونكملا حاضيإ

 .توريب «ةيملعلا باتكلاراد :ط «يدادغبلا مث ينابايلا

 نب كلملادبع ىلاعملا يبأ نيمرحلا مامإل ءهقفلا لوصأ يف ناهربلا

 .ةرهاقلا ءراصنألاراد :ط «ىنيوجلا هّللادبع

 راد :ط «يديبزلا ىضترم دمحمل «سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات

 : يمالسإإلا ثارتلا ءايحإ

 .توريب ءركفلاراد :ط «يدادغبلا بيطخلا ركب يبأ ظفاحلل ءدادغب خيرات
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 ةعاشإ ةبتكم :ط «يطويسلا نيدلا لالج مامإلل ءءافلخلا خيرات

 يلهد «مالسإإلا .

 .توربي «ةيملعلا ةبتكملا :ط ءرجح نبا ظفاحلل «هبتشملا ريرحتب هبتنملا ريصبت

 قيقحتب «يطويسلا مامالل «يواونلا بيرقت حرش يوارلا بيردت

 .فيطللادبع باهولادبع

 .يبهذلا مامإلل ءظافحلا ةركذت

 «ىرسكعلا هللادبع نب نسحلا دمحأ يبأل «نيثدحملا تافيحصت

 .ةرهاقلا «ةثيدحلا ةيبرعلا ةعبطملا :ط

 .يوونلا مامإلل «(يطوسيلل يوارلا بيردت هحرش عم) ريسيتلاو بيرقتلا

 رئاشبلاراد :ط «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «بيذهتلا بيرقت

 .توريب ءةيمالسإلا

 ةرئاد :ط «ءةطقن نبال «ديناسملاو ننسلاو ةاورلا ةفرعمل دييقتلا

 .دنهلا ءدابا رديح «ةينامثعلا فراعملا

 ظفاحلل ءحالصلا نبا باتك نم قلغأو قلطأ امل حاضيإلاو دييقتلا

 .توريب «ثيدحلاراد :ط «ىقارعلا

 ءرجح نبا ظفاحلل «ريبكلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف ريبحلا صيخلت

 .ةمركملا ةكم «زابلا ىفطصم رازن ةبتكم :ط

 نب رمع ىبأ ظفاحلل ءديناسألاو يناعملا نم أطؤملا ىف امل ديهمتلا

 (برغملا) ةيدمحملا ةلاضف ةعبطم :ط «ربلادبع

 .روهال ءةنسلا رشن :ط «يثالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «بيذهتلا بيذهت
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 «يّرملا نيدلا لامج ظفاحلل «لاحرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت

 .بلح «ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم:ط

 بتكم :ط «يرئازجلا رهاط ةمالعلل ءرثألا لوصأ ىلإ رظنلا هيجوت
 .بلح «ةيمالسإلا تاعوبطملا

 ريمألا ليعامسإ نب دمحمل ءراظنألا حيقنت يناعمل راكفألا حيضوت
 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد :ط «يناميلا

 .ةينامثعلا فراعملا ةرئاد :ط «يتسبلا نابح نب دمحم مامالل «تاقثلا

 :فيرشلا ثيدحلا ةعوسوم” نمض عوبطم «يذمرتلا مامالل «عماجلا

 .ضايرلا «مالسلاراد :ط “ةتسلا بتكلا

 ثيدحلا ةعوسوم” نمض ع وبطم «يراخبلا مامإلل حيحصلا عماجلا

 ضايرلا «مالسلاراد :ط “ةتسلا بتكلا :فيرشلا .

 نيدلا لالج مامالل «(ريدقلا ضيف هحرش عم) ريغصلا عماجلا

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد :ط «يطويسلا

 :ط «يدادغبلا بيطخلل «عماسلا بادآو يوارلا قالأل عماجلا

 .تيوكلا «حالفلا ةبتكم

 متاح يبأ نب نمحرلادبع نب دمحم يبأ مامإلل «ليدعتلاو حرجلا

 .دنهلا ءدابآرديح «ةينامثعلا فراعملا ةرئاد :ط «يزارلا

 مامإلل «هيلع يلحملا حرش ىلع ينانبلا ةيشاح عم عماوجلا عمج
 يكبسلا نبا باهولادبع نيدلا جات .

 ىلع نيدلاو ةلملا دضع ىضاقلا حرش ىلع ينازاتفتلا ةمالعلا ةيشاح
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 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد :ط «بحاحلا نبا رصتخم

 :ط «يبيطلا هّللادبع نب نيسحلا مامإلل ءثيدحلا لوصأ يف ةصالخلا

 .توريب «بتكلا ملاع

 .توريب «ةيملعلا ةبتكملا :ط «ىعفاشلا مامإلل ءةلاسرلا

 ةفاقثلل ةلبقلاراد :ط «يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلل «ننسلا

 .هدج «ةيمالسإلا

 نمض عوبطم «يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس دؤاد يبأ مامإلل ءننسلا

 .ضايرلا «مالسلاراد :ط “ةتسلا بتكلا :فيرشلا ثيدحلا ةعوس وم”

 عوبطم ءيئاسنلا نمحرلادبع يبأ مامإلل «(ىبتجملاب ىمسملا) ننسلا
 .ضايرلا ءمالسلاراد :ط “ةتسلا بتكلا :فيرشلا ثيدحلا ةعوسوم” نمض

 نمض عوبطم «ينيوزقلا هجام نب هللادبع يبأ مامإلل «نئسلا
 .ضايرلا «مالسلاراد :ط “ةتسلا بتكلا :فيرشلا ثيدحلا ةعوس وم”

 .قشمد ملقلراد:ط «ىمرادلا نمحرلادبع نب هّللادبع دمحم يُ مامإلل ءنتسل

 .توريب «بتكلا ملاع :ط ءينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا يأ مامإلل «ننسلا

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد :ط «يئاسنلا مامالل «ىربكلا نئسلا

 رشن :ط «يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب يبأ مامالل «ىربكلا ننسلا

 .ناتسك اب «ناتلم ءةنسلا

 .توريب «ةلاسرلا ةسسؤم :ط «يبهذلا نيدلا سمش مامإلل «ءالبنلا مالعأ ريس

 بتكلاراد :ط «يقارعلا ظفاحلل «(يقابلا حتف عم) ةيفلألا حرش

 .توريب «ةيملعلا
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 دمحم قيقحتب «ىراقلا ناطلس نب ىلع المل ءركفلا ةبخن حرش حرش

 .ميمت رازن مثيهو ميمت رازن

 ءيمزاحلا ىسوم نب دمحم ركب يبأ ظفاحلل «ةسمخلا ةمئألا طورش

 بتكم نم ثيدحلا حلطصم ملع يف لئاسر ثالث نمض عوبطم

 .بلح «ةيمالسإلا تاعوبطملا

 ءيسدقملا رهاط نب دمحم لضفلا يبأ ظفاحلل ةتسلا ةمئألا طورش

 بتكم نم ثيدحلا حلطصم ملع ىف لئاسر ثالث نمض عوبطم

 .بلح ءةيمالسإلا تاعوبطملا

 دامح نب ليعامسإ مامالل «(ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات) حاحصلا

 .راطع روفغلادبع نب دمحأ قيقحتب «يرهوجلا

 نمض ع وبطم يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم مامإلل «حيحصلا
 .ضايرلا ءمالسلاراد :ط “ةتسلا بتكلا :فيرشلا ثيدحلا ةعوسوم”

 .ضايرلا «ةيبرعلا ةعابطلا ةكرش :ط «ةميزحخ نب ركب ىبأ ةمئألا مامإل «حيحصلا

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد :ط «يليقعلا رفعج ىبأ مامإلل «ريبكلا ءافعضلا

 .توريب ءرکفلاراد :ط «يدقاولا بتاك دعس نبال «ىربكلا تاقبطلا

 .يونكللا ىحلادبع ةمالعلل «يناجرجلا رصتخم حرش ىنامألا رفظ

 ةبتكملا :ط « يزارلا متاح يبأ نب نمحرلادبع مامإلل ءثيدحلا للع

 .ناتسكاب «هروب وخيش ةيرثألا

 «يروزرهشلا حالصلا نب نامثع رمع يبأ ظفاحلل ءثيدحلا مولع

 .ةرونملا ةنيدملا «ةيملعلا ةبتكملا :ط
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 .توريب ءركفلاراد :ط ءرجح نبا ظفاحلل «يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف

 ء«يواخسلا نيدلا سمش ظفاحلل «ءثيدحلا ةيفلأ حرش ثيخغ ملا حتف

 .ةيملعلا بتكلاراد :ط

 ةرازو :ط «صاصجلا ىزارلا ركب يبأ مامالل «لوصألا يف ل هصفلا

 .تيوكلا «ةيمالسإلا نوؤشلل فاقوألا

 :ط «يوانملا فؤرلادبع مامإلل ءريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد

 .توريب «ةلاسرلا ةسسؤم :ط «يدابآز وريفلا نيدلا دجمل ءطيحملا سوماقلا

 «يبهذلا مامإلل «ةتسلا بتكلا يف ةياور هل نم ةفرعم يف فشاكلا

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد:ط

 ءيناجرجلا يدع نب دمحأ يبأ ظفاحلل «لاجرلا ءافعض يف لماكلا

 .ت وريب ءرکفلاراد :ط

 ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا امع سابلالا ليزمو ءافحلا فشك

 ثارتلا ةبتكم :ط «ينولجعلا دمحم نب ليعامسإ خيشلل «سانلا

 .بلح «يمالسإلا

 يبلجلا بتاك المل «نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد :ط ءةفيلخ يجاحب فورعملا

 :ط «يدادغبلا بيطخلا ركب يبأ ظفاحلل «ةياورلا ملع يف ةيافكلا

 .دنهلا ءدابارديح «ةينامثعلا فراعملا ةرئاد

 ءايحإ راد :ط ءروظنم نب لضفلا ىبأ نيدلا لامجل «برعلا ناسل
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 .توريب «ىبرعلا ثارتلا

 تافيلات ةرادإ :ط «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «نازيملا ناسل

 .ناتلم «ةيفرشأ

 «يناديملا يروباسينلا دمحم نب دمحأ لضفلا يبأل «لاثمألا عمجم

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد :ط

 ةبتكم :ط «يمثيهلا نيدلارون ظفاحلل ءدئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم

 .توريب ءفراعملا

 .ضايرلا «بتكلا ملاعراد :ط «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم

 ةعماج :ط «يزارلا نيدلا رخف مامإلل ءهقفلا لوصأ ملع يف لوصحملا

 .ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا

 بتكلاراد :ط «يكلاملا بحاح نبا مامإلل «يل وصألا ىهتنملا رصتخم

 .توريب «ةيملعلا

 ميحرلا :ط «ىروباسينلا هللادبع يبأ مكاحلل «حيحصلا ىلإ لخدملا

 .روهال «يمديكأ

 نمؤملادبع نيدلا يفصل «عاقبلاو ةنكمألا ءامسأ ىلع عالطالا دصارم

 .توريب ءةفرعملاراد :ط «يدادغبلا قحلادبع نبا

 «يروباسينلا هللادبع يبأ مكاحلل «نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد:ط

 :ط «يدنسلا دباع دمحم بيترتب «يعفاشلا مامالل ءدنسملا

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد
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 .ةيلودلا راكفألا تيب :ط «ينابيشلا لبنح نب دمحأ مامإلل ءدنسملا

 .توريب ءركفلاراد :ط ءيلصوملا ىلعي ىبأل ءدنسملا

 .توريب «يمالسإلا بتكملا :ط «يناعنصلا مامه نب قازرلادبعل «فنصملا

 :ط «يباطخلا دمحم نب دمح ناميلس يبأ مامإلل ءننسلا ملاعم

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد

 ثارتلا ءايحإ راد :ط «يومحلا توقاي هّللادبع ىبأل «نادلبلا مجعم

 .توريب «يبرعلا

 :ط «يناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا يبأ ظفاحلل ءريبكلا مجعملا

 ظ .ةيميت نبأ ةبتكم
 ءايحإ رادو ىنثملا ةبتكم :ط ءهلاحك اضر رمعل «نيفلؤملا مجعم

 . يب رعلا ثارتلا

 ةرئاد :ط «يروباسينلا هّللادبع ىبأ مكاحلل ءثيدحلا مولع ةفرعم

 .دنهلا ءدابارديح «ةينامثعلا فراعملا

 ىلع ةرهتشملا ثيداحألا نم ريثك نايب يف ةنسحلا دصاقملا

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد :ط «يواخسلا مامالل «ةنسلألا

 ظ .توريب «بتكلا ملاع :ط «ديمح نب دبع دنسم نم بحتنملا

 راد :ط «يوونلا مامإلل ءجاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا

 ( .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 :ط ءيزوجلا نب نمحرلا دبع جرفلا يبأ مامإلل ءتاعوضوملا

 .توريب ءرکفلاراد
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 يباب ىفطصم :ط (كلاوحلا ريونت عم) كلام مامإلل ءأطوملا

 .رصم «يبلحلا

 تاعوبطملا بتحكم :ط «يبهذلا نيدلا سمش مامالل «ةظقوملا

 .بلح «ةيمالسإلا

 .توريب «ةفرعملاراد :ط «يبهذلا مامالل ءلاحرلا دقن يف لادتعالا نازيم

 بتكلاراد :ط ءرجح نبا ظفاحلل ءحالصلا نبا باتك ىلع تكنلا

 .توريب «ةيملعلا

 نبا راد :ط ءيرثألا يبلحلا نسح نب ىلعل ءرظنلا ةهزن ىلع تكتلا

 .مامدلا «يزوجلا

 تاداعسلا يبأ نيدلا دجم مامالل ءرثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا

 .ناريإ «مق «نايليعامسإ ةسسؤم :ط «ريثألا نباب فورعملا «يرزجلا

 .ناريإ «مق «يضرلا فيرشلا تاروشنم :ط ءناكلع نبال «نايعألا تايفو

 .توريب ءرکفلاراد :ط «رجح نبا ظفاحلل «يرابلا حتف ةمدقم ىراسلا يده

 ءنونظلا فشك نم نيفنصملا راثآو نيفلؤملا ءامسأ نيفراعلا ةيده

 .توريب «ةيملعلا بتكلاراد :ط «يدادغبلا اشاب ليعامسإل
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 تايوتحملا

 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا عوضوملا

 < لصتملا ۳ باتكلا ةمدقم

 <! للعملا < باتكلا يدي نيب

 0 ذاشلا ۸ ققحملا ةملك

 1٤ ديناسألا حصأ ٠ فلؤملا ةمجرت

 ٠ نسحلا ٠۹ ثیدحلا مولع ىف فيناصتلا

 ۸۱ هريغل حيحصلا Yo ربخلاو ثيدحلا

 ۹۱ ةقثلا ةدايز 57 رتاوتملا

 ۹٦ ذاشلاو ظوفحملا ٠ روهشملا

 ۹۸ ركنملاو فورعملا ۸ زيزعلا

 ١٠١ عباتملا >۳ بيرغلا

 ١ دهاشلا ۳ دحاولاربح

 ٠٠١ رابتعالا ٤ دودرملاو لوبقملا

 0م مكحملا ١< نئآرقلاب يرظنلا ملعلا لوصح

 ۱۰٦ ثيدحلا فلتخم 54 ىبسنلا درفلاو قلطملا درفلا

 ۱1۰ خوسنملاو خسانلا 8 حيحصلا



 ۱۷۲ ةلاهجلا 65 هماسقأو دودرملا

 ۷4 مهبملا 6 قلعملا

 ۱۷٦ نيعلا لوهجم ٠ لسرملا

 ۷Y لاحلا لوهجم ٤ لضعملا

 ۱۷۹ ةعدبلا ٠ عطقنملا

 ۸٤ ظفحلا ءوس 57 سلدملا

 ۱۸۷ ع وفرملا ۹ ىفخلا لسرملا

 ٠١١ ىباحصلا فيرعتو فوقوملا ۲ نعطلا بابسأ

 ١١1 یعباتلا فيرعتو عوطقملا 5 عوضوملا

 1۰ مرضخملا 5 كورتملا

 1٤ دنسملا 5 ركنملا

 ضي ولعلا ١ ظ للعملا

 ۲۰ ةقفاوملا ١ جردملا

 ۲۲1 لدبلا هه بولقملا

 ۲۲ ةاواسملا ٠١١ ديناسألا لصتم ىف ديزملا

 ۲۳ ةحفاصملا ٠۸ برطضملا

 rrr لوزتلا ٠١۳ فرحملاو فحصملا

 ١7 نارقألا ةياور 6 ىنعملاب ةياورلاو ثيدحلا راصتحا

Yo 
 جبدملا ١ ثيدحلا بيرغ
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 ۲۲١ رغاصألا نعرباكألا ةياور

 +١١ هسكعو ءانبألا نع ءابآلا ةياور

 قحاللاو قباسلا

 يسنو ثّدح نم

 ايملسملا

 ءادألا غيص

 نعنعملا

 ةبتاكملاو ةهفاشملا

 ةلوانملا

 ةداجولا

 باتكلاب ةيصولا

 مالعإلا

 اهماسقأو ةزاحإلا

 قرتفملاو قفتملا

 فلتخملاو فلتؤملا

 هباشتملا

 ةاورلا تاقبط

 خيراتلا

 ليدعتلاو حرجلا 4
 ىنكلاو ءامسألا ةفرعم 4

 باقلألاو ىنكلا ۷

 باسنألا ۰

 يلاوملا ةفرعم ۷

 تاوحألاو ةوحإلا ةفرعم ۹

۲o1بلاطلاو خيشلا بادآ  

 ءادألاو لمحتلا نس ٤

 ثيدحلا ةباتك 65

 ءادألاو لمحتلاب قلعتي ام ۷

 ثيدحلا ملع يف فينصتلا ۷

 ثيدحلا د ورو ببس ۲

 رداصملا تبث ٤

 تايوتحملا ۷


